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Onderwerp 

Inbreng commissievergadering Ontwikkelingen rondom het coronavirus 

Meer informatie: Anja Horemans, 06-23447372, 

anja.horemans@spierziekten.nl 

 

Geachte Kamerleden, 

 

Binnenkort spreekt u de minister over Ontwikkelingen rondom het coronavirus. Voor dit 

overleg geven we u graag het volgende mee.  

In de Kamerbrief d.d. 25 maart 2022 schrijft de minister dat alle mensen vanaf 60 jaar een 

tweede booster tegen COVID-19 wordt aangeboden. Hierbij volgt de minister het advies 

van de Gezondheidsraad, gebaseerd op het toepassingskader ‘Revaccinatie tegen COVID-

19’. Goed nieuws voor de 60+’ers binnen onze groep hoogrisicopatiënten met een 

spierziekte. Toch strookt de keuze voor de groep 60+’ers niet met de gehele 

hoogrisicogroep die in dit toepassingskader is 

genoemd. Volgens dit kader behoren patiënten ‘met 

neurologische aandoeningen waardoor de 

ademhaling gecompromitteerd is’ eveneens tot de 

hoogrisicogroep. Voor deze patiënten is het risico 

namelijk vergelijkbaar met dat van mensen tussen 60 

en 70 jaar (zie toepassingskader p.14, regel 4 t/m 

13).  

Ook de mensen onder de 60 jaar die tot de 

hoogrisicogroep behoren, moeten het aanbod krijgen 

de tweede boostervaccinatie te halen. Zij lopen bij 

besmetting een groot medisch risico dat gelijk staat 

aan dat van de 60+’ers. Daarnaast is het voor hen 

belangrijk zich – nu de coronamaatregelen van tafel 

zijn – voldoende beschermd te kunnen begeven in de 

samenleving om hun leven te leiden zoals ze dat 

willen.  

Aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

t.a.v. dhr. M. Esmeijer (griffier) 

 

Waarom hoogrisicogroep?  

Het gaat om mensen waarbij door hun 

spierziekte (bijvoorbeeld ALS, Duchenne) 

de ademhalingsspieren verzwakt zijn. 

Ademhalen maar ook hoesten gaat 

moeizaam. Een verkoudheid of een 

corona-infectie leidt bij deze patiënten al 

snel tot complicaties zoals 

luchtweginfecties. Ziekenhuisopname blijkt 

helaas vaak noodzakelijk. Voor de mensen 

die in hun dagelijks leven thuis worden 

beademd, betekent een ziekenhuisopname 

direct een opname op de IC.  

Het gaat in totaal om een relatief klein 

aantal (± 10.000) patiënten, het merendeel 

van hen is onder behandeling bij medisch 

specialisten in de academische 

ziekenhuizen. Tijdens de 1e ronde 

basisvaccinaties zijn zij met voorrang 

gevaccineerd.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/25/toepassingskader-revaccinatie-tegen-covid-19
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Het is van het allergrootste belang dat deze kleine groep zeer kwetsbare patiënten in 

aanmerking komt voor de herhaalprik. Wilt u de minister hierover bevragen?  

 Hoe verklaart de minister dat patiënten met neurologische aandoeningen 

waarbij de ademhaling gecompromitteerd is en die zijn aangemerkt als hoog-

risicogroep in het toepassingskader, nu niet in aanmerking komen voor de 2e 

boostervaccinatie?  

 Overweegt de minister een 2e boostervaccinatie in overweging te nemen voor 

mensen met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling 

gecompromitteerd is? Het risico voor deze patiënten is immers vergelijkbaar 

met het risico van mensen in de leeftijdsgroep 60+. 

Wij hopen op uw steun en zijn uiteraard beschikbaar voor een nadere toelichting. 

Met vriendelijke groet,  

 

Marcel Timmen 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


