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Zeer geachte Minister De Jonge,
Naar aanleiding van uw brief aan de Tweede Kamer van 5 februari 2021 over de inzet van het
AstraZeneca-vaccin1 adviseert de Raad van Ouderen u met klem het advies van de Gezondheidsraad
(GR) te blijven volgen en ouderen snel te laten vaccineren.
Wij hebben in onze brief van 9 april 2020 onze waardering uitgesproken voor uw inzet en die van de
Nederlandse gezondheidszorg voor het welzijn en de gezondheid van ouderen2. Die waardering
neemt niet weg dat wij naar aanleiding van uw brief aan de Tweede Kamer vragen hebben over de
bestrijding van het coronavirus en in het bijzonder over de bescherming van ouderen.
De Raad van Ouderen heeft kennis genomen van de adviezen van de Gezondheidsraad (GR) over het
vaccinatieprogramma3. De GR adviseert te streven naar zoveel mogelijk gezondheidswinst. Dit kan
naar de mening van deze Raad het beste worden bereikt door ‘kwetsbare groepen die een verhoogd
risico lopen op een ernstiger ziektebeloop en sterfte in aanmerking te laten komen voor vaccinatie`.
Het gaat dan om mensen boven 60 jaar en mensen met ernstige aandoeningen. U heeft dit advies
gedeeltelijk opgevolgd. Behalve aan ouderen en overige mensen met een verhoogd medisch risico
heeft u medio januari ook vaccins ter beschikking gesteld aan enkele (omvangrijke) medische
beroepsgroepen die in contact staan met coronapatiënten.
Vanwege ondermeer enige onzekerheid over de effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin voor
ouderen heeft u de GR recent wederom om advies gevraagd over de vaccinatiestrategie. De GR blijft
in zijn advies van 4 februari 2021 bij zijn aanvankelijke standpunt en adviseert het AstraZeneca-vaccin
nu in te zetten voor medische risicogroepen en ouderen van 60-64 jaar, omdat met vaccinatie van
beide groepen de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.
In uw brief aan de Tweede Kamer deelt u mee dat het beschikbare Astra-Zeneca-vaccin wordt
ingezet bij enerzijds ouderen van 60-64 jaar en 18-60-jarigen met een medische indicatie en
anderzijds bij diverse (omvangrijke) categorieën zorgmedewerkers. U kiest voor deze uitbreiding om
grotere zorguitval door ziekte, psychische druk en overbelasting te voorkomen.
De Raad van Ouderen begrijpt dat het lastig is om politieke afwegingen te maken tussen het
beschikbaar stellen van vaccins aan enerzijds ouderen en medische risicogroepen en anderzijds
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medewerkers in de gezondheidszorg. Uw besluit leidt echter ertoe dat een substantieel deel van de
ouderen later wordt ingeënt dan eerder voorzien . De Raad heeft ernstige bedenkingen bij deze
nieuwe prioriteitsstelling, omdat ouderen(60+) en medische risicogroepen volgens uw brief wel 21
keer meer kans hebben ernstig ziek te worden en te overlijden.
Daarom adviseert de Raad u de aanvankelijke prioriteit voor ouderen (en medische risicogroepen) te
handhaven, opdat zo min mogelijk ouderen ernstig ziek worden en/of met veel pijn en benauwdheid
overlijden. Deze vaccinatiestrategie leidt niet alleen tot grote gezondheidswinst bij ouderen en
medische risicogroepen, maar verkleint ook de kans op overbelasting van het zorgstelsel en geeft per
saldo ook meer ruimte aan jongeren. Om deze redenen adviseert de Raad van Ouderen u met klem
om het advies van de Gezondheidsraad te blijven volgen en ouderen snel te laten vaccineren.

Hoogachtend,
Raad van Ouderen
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