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Geachte leden van de Tweede Kamer,  
 

U spreekt volop met de minister over corona en de inzet van vaccinaties. De Patiëntenfederatie en 
Ieder(in) vragen nadrukkelijk uw aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid jonger 

dan 60 jaar. Laat hen niet achteraan in de rij staan en geef hen met voorrang toegang tot een 

boosterprik. 
 

Geef ook jongeren met een kwetsbare gezondheid voorrang bij boosterprik 

De minister heeft aangekondigd te starten met een derde vaccinatieronde. Mensen ouder dan 60 

jaar en mensen wonend in een verpleeghuis of zorginstelling krijgen daarbij prioriteit. Dat geldt 

ook voor een specifieke groep mensen die door de Gezondheidsraad is aangewezen vanwege lage 

immuunrespons door ziekte of aandoening. Maar veel anderen met verhoogd risico komen helaas 

nog lang niet aan de beurt. Veel mensen met een beperking of chronische aandoening vallen nu 

buiten de boot en komen pas tegelijk met gezonde mensen jonger dan 60 jaar aan de beurt. Zij 

vallen nu niet onder de zeer beperkte groep die de Gezondheidsraad heeft aangemerkt als ‘extra 

immuun-gecompromitteerd’. Terwijl een deel van hen eerder wel door de Gezondheidsraad als 

hoog risico groep is aangewezen en hun primaire vaccinatie al in maart of april ontvangen heeft. 

 

Ook zijn veel mensen met een kwetsbare gezondheid jonger dan 60 jaar en wonen zij niet in een 

instelling, maar gewoon thuis of in een particulier wooninitiatief. Deze mensen hebben een 

verhoogde kans op ernstige ziekte en gezondheidsschade na besmetting met corona. Het kan toch 

niet zo zijn dat deze mensen met een verhoogd risico niet met prioriteit in aanmerking komen 

omdat ze thuis wonen in plaats van in een zorginstelling.  

Jongere mensen met een kwetsbare gezondheid lijken nu, net als in de eerdere vaccinatierondes, 

weer vergeten te worden. Laat deze mensen niet opnieuw in de kou staan. Geef mensen uit de 

eerder genoemde ‘griepprik-plus-groep’ voorrang. Zet alles op alles om hen zo snel mogelijk 

toegang te geven tot een boosterprik.  

  

>Wilt u de minister met klem verzoeken op de kortst mogelijke termijn alle mensen 

met een verhoogd risico vanwege een beperking of chronische aandoening (eerder 

‘griepprik-plus-groep’ genoemd) uit te nodigen voor een vrijwillige derde prik? 

 

Met vriendelijke groet, 

        
Dianda Veldman, Patiëntenfederatie Nederland   Illya Soffer, Ieder(in)    
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