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Overleg met de minister
Op 2 maart jl. heeft er een overleg plaatsgevonden tussen minister Hugo de Jonge, Per Saldo,
KansPlus, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). Wij hebben nogmaals aangedrongen op het
met grote snelheid en met voorrang vaccineren van mensen met een verhoogd gezondheidsrisico
vanwege een beperking of chronische aandoening. Wij hebben specifiek aandacht gevraagd voor:
Mensen die al bijna een jaar in thuisisolatie zitten en zichzelf, partner en kinderen verregaande
beperkingen opleggen met betrekking tot onder andere werk en onderwijs.
Mensen met een medische indicatie (18 tot 60 jaar) die niet vallen in de 7 patiëntengroepen die
met de wijziging van het vaccinatieschema begin februari naar voren zijn gehaald. Prioriteit
voor mensen met aandoeningen die eenzelfde of vergelijkbaar hoog risico hebben als de 7
hoog risicogroepen met een medische indicatie.
Mensen die vanwege hun immuunsysteem of door de medicatie die zij moeten gebruiken
(mogelijk) niet gevaccineerd kunnen worden.
Jongeren van 16 of 17 jaar met een verhoogd medisch risico die vooralsnog niet voorkomen in
het vaccinatiebeleid.
Mantelzorgers die een onvervangbare rol hebben in de dagelijkse veiligheid en
bestaanszekerheid van mensen die zelf niet gevaccineerd kunnen worden.
Minister Hugo de Jonge spreekt (met voorbehoud van voldoende levering van vaccins) de
verwachting uit dat alle mensen met een medische indicatie voor de zomer gevaccineerd zijn.

Advies Gezondheidsraad
In het overleg is afgesproken dat de Gezondheidsraad op basis van input van cliënten- en
patiëntenorganisaties wordt gevraagd of bepaalde andere aandoeningen ook moeten worden
toegevoegd aan de groep met hoog medisch risico. Voor de groep jongeren 16-17 jaar met een
beperking of chronische aandoening is al een advies gevraagd aan de Gezondheidsraad.

Ondersteuning voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden
Met betrekking tot de andere groepen blijven we in gesprek en blijven we aansturen op snelheid,
voorrang en het benutten van mogelijkheden met betrekking tot inzet van vaccins die dagelijks
overblijven. Vrijdag hebben wij hierover een afspraak met de Covid-directie van VWS. Daarnaast zijn
we in gesprek over een plan met extra ondersteuning voor de periode totdat mensen gevaccineerd
zijn en voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden.
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Impact is groot, we blijven opkomen voor onze achterban
De impact van de coronacrisis op mensen met een beperking of chronische aandoening is enorm
groot. Ieder(in) heeft veel contact met mensen in onze achterban, zeker in deze moeilijke tijd. Wij
zien en horen jullie. Wij strijden voor jullie belangen. Ieder(in) vraagt samen met haar achterban en
andere cliënten- en patiëntenorganisaties voortdurend aandacht voor de enorme impact van de
coronacrisis op de levens van mensen met een beperking of chronische aandoening.
Informatie over vaccineren: Rijksoverheid, Vilans

Page: 3

Iederin
Iedereen doet mee

Vaccineren: overleg met de minister over voorrang voor mensen met verhoogd gezondheidsrisico
https://iederin.nl/vaccineren-overleg-met-de-minister-over-voorrang-voor-mensen-met-verhoogd-gezondheidsrisico/

Page: 4

