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Voorbereidingen voor grootschalige vaccinatie zijn in volle gang: vaccins, 
naalden en vriezers zijn ruim ingekocht.Foto: Robin van Linkhuijsen/Hollandse 

Hoogte 

In het kort 

Zorgminister Hugo de Jonge maakt vaccinstrategie bekend. 

Ouderen, mensen in medische risicogroep en zorgmedewerkers zijn als eerste 
aan de beurt. 

https://fd.nl/economie-politiek/1365030/inentingen-verwacht-vanaf-eerste-maanden-2021?view=img


Voorbereidingen in volle gang: vaccins, naalden en vriezers zijn ruim ingekocht. 

Naar verwachting eerste inentingen in eerste kwartaal volgend jaar. 

Zorgminister Hugo de Jonge verwacht in de eerste maanden van volgend jaar te 
kunnen beginnen met inentingen tegen covid-19. Als eersten zijn ouderen, 
medisch kwetsbaren, hun verzorgers en zorgmedewerkers die in direct contact 
staan met covid-patiënten aan de beurt. 



 



Het besluit om als eerste ouderen en mensen uit medische risicogroepen in te 
enten is conform het advies dat de Gezondheidsraad donderdag naar buiten 
bracht. 'De beste strategie is om te kiezen voor de kwetsbaren en mensen die 
met hen werken,' aldus De Jonge vrijdag op een speciaal ingelaste 
persconferentie. 'Op basis van dat advies hebben we als kabinet een eerste 
besluit genomen.' 

Maar zelfs binnen deze groep, die naar schatting zo'n zes miljoen mensen telt, 
zal moeten worden geprioriteerd omdat in een eerste ronde vaccinaties zo'n 3,5 
miljoen mensen geholpen kunnen worden. Daarom staan de 155.000 bewoners 
van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een 
instelling wonen bovenaan de lijst. 

Er is zicht op vaccins van minimaal zes ontwikkelaars. Met vijf fabrikanten heeft 
de EU al contracten gesloten, terwijl de gesprekken met Moderna nog lopen. Als 
alle zes de eindstreep halen — en dat is nog niet zeker — telt dat op tot 50 
miljoen doses voor Nederland. Omdat bij de meeste vaccins twee inentingen 
nodig zijn, kunnen 29 miljoen mensen worden geholpen. Daarnaast bieden de 
meeste contracten ruimte voor naleveringen. Voor de inkoop is €700 mln 
gereserveerd. 

Complexe logistiek 
Het is nog niet precies bekend wanneer de eerste vaccins beschikbaar komen. In 
het gunstigste scenario zou dat al eind december kunnen zijn. De logistieke 
operatie is in volle gang, aldus De Jonge. Dat is geen sinecure, want afhankelijk 
van het type vaccin moeten er verschillende voorbereidingen worden getroffen. 
'Wij moeten wendbaar blijven, want er zijn nog een heleboel what ifs om rekening 
mee te houden,' aldus De Jonge. 

De meest ingrijpende daarvan is wanneer het eerst beschikbare vaccin 
(bijvoorbeeld dat van Pfizer) niet geschikt zou blijken voor de eerste 
prioriteitsgroep. Dan wordt overwogen om over te stappen op zogeheten 
'ringbescherming' - inenting van de mensen die met kwetsbaren te maken krijgen. 

Het RIVM draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering. 'Het is een uiterst 
complexe operatie maar we zijn er op zich mee bekend,' aldus Jaap van Delden, 
de verantwoordelijk RIVM-directeur. 'Alleen de tijd waarin je alles moet doen en 
de hoeveelheid is echt uniek.' 

De centrale registratie van alle inentingen zal door het RIVM worden bijgehouden 
via een speciale module binnen het Preventis-systeem dat ook voor het 
Rijksvaccinatieprogramma wordt gebruikt. Iedere batch van elk soort vaccin moet 
nauwkeurig worden bijgehouden om eventuele bijwerkingen goed te kunnen 
traceren. 



Lage vaccinatiebereidheid 
'Het vaccin is onze belangrijkste troef om deze crisis te boven te komen', 
benadrukte De Jonge vrijdag nogmaals. 'Het is de prik in de bovenarm die ziekte 
voorkomt en levens redt. Heel belangrijk dus om je in te laten enten.' 

Recente cijfers laten zien dat de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders rond 
de 60% schommelt. De trend is zelfs dalende, memoreerde De Jonge. Het 
kabinet wil die huiver tegengaan met een uitgebreide informatiecampagne over 
vaccins en het belang van vaccineren. Het is niet zo dat de snelle ontwikkeling 
betekent dat het vaccin minder veilig zou zijn, onderstreepte hij. 'Het is 100% 
veilig of we hebben het niet.' 

Vaccinatie is gratis en vrijwillig, benadrukt De Jonge. Er zal geen sprake zijn van 
een directe of indirecte verplichting. Maar er komt een moment wanneer een deel 
van de samenleving wel, en een deel niet is ingeënt. 'En dan kom je dus te staan 
voor de vraag van wat een gerechtvaardigd onderscheid is dat je zou mogen 
maken voor die twee groepen. Dat is een ethische vraag waar we nog nooit mee 
te maken hebben gehad.' 

 


