Geef mensen met een verhoogd
gezondheidsrisico voorrang in vaccinatie
28 september 2020
Geachte leden van het Kabinet,
Mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico
moeten net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale beroepen voorrang
kunnen krijgen op een vaccin tegen corona. Zodra er een vaccin beschikbaar komt dat
aantoonbaar veilig is voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico moeten zij als
eersten de mogelijkheid krijgen gevaccineerd te worden. Dat vinden Patiëntenfederatie
Nederland, Ieder(in), Mind, KBO-PCOB en een groot aantal van hun aangesloten
lidorganisaties.
Hun leden zijn door de coronacrisis onevenredig zwaar getroffen. Om besmetting te
vermijden, leven grote groepen mensen met een beperking of chronische ziekte al
maanden in isolement en kunnen zij in afwachting van een vaccin niet of nauwelijks
deelnemen aan het dagelijks leven.
De organisaties willen dat een coronavaccin op soortgelijke wijze beschikbaar komt als de
griepprik. Waarbij in dit geval ook mantelzorgers en naasten in aanmerking moeten
kunnen komen om met voorrang gevaccineerd te worden. Bij de griepprik krijgen
ouderen en mensen met een verhoogd gezondheidsrisico de vaccinatie aangeboden. Voor
een vaccin tegen corona zou dat ook moeten gelden.
Voorrang voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico betekent direct een grote
verbetering van de kwaliteit van leven voor deze groep. Zij krijgen de mogelijkheid uit
hun isolatie te komen en deelname aan de samenleving wordt sneller en beter mogelijk.
Wij willen, kort en goed, dat mensen met een beperking, chronische aandoening of een
verhoogd gezondheidsrisico, net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale
beroepen voorrang kunnen krijgen als er een vaccin op de markt komt tegen corona.
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