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,,U moet het zo zien dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor
mensen zonder vaccinatie”, aldus De Jonge vanmiddag op het Binnenhof. ,,Of dat
bepaalde risicogroepen inderdaad weer méér mogen omdat ze al een vaccinatie hebben
gehad. Maar dat gaan we echt allemaal nog uitwerken, dat komt er nog aan.”

De minister benadrukt via zijn woordvoerder dat als de eerste groepen zijn
gevaccineerd, ook voor hen nog langere tijd alle coronamaatregelen blijven gelden.
Regels voor specifieke groepen kunnen pas aan de orde komen als de vaccinatiegraad
heel hoog is.   

Het maakt volgens De Jonge ook uit welk vaccin straks het eerst beschikbaar is, en bij
welke delen van de samenleving dat specifieke vaccin het beste werkt. ,,Als er een
vaccin komt dat ouderen en kwetsbaren heel goed beschermt, dan biedt dat natuurlijk
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weer fantastische kansen om maatregelen voor de jongeren te versoepelen.”

Het is voor zover bekend voor het eerst dat De Jonge zich uitspreekt over dit onderwerp.
De vraag hoe Nederland straks om zal gaan met een coronavaccin is in een
stroomversnelling gekomen nu de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer/BioNTech
gisteren ontzettend veelbelovende tussentijdse resultaten presenteerde. 

Vandaag werd bekend dat Nederland samen met de andere EU-landen een definitieve
deal met Pfizer en BioNTech heeft gesloten over de aankoop van in elk geval 200
miljoen doses van het vaccin. Daarvan zijn er een kleine acht miljoen bestemd voor
Nederland. Ook met vijf andere vaccinontwikkelaars hebben de Europese landen al
afspraken gemaakt.

Mocht een vaccin straks naar Nederland komen, dan bepaalt minister De Jonge op
basis van een advies van de Gezondheidsraad wie als eerste in aanmerking komt voor
een prik, hoe de hele vaccinatiecampagne wordt ingericht, en dus ook of mensen die een
vaccin nemen, eventueel een voordeeltje te wachten staat. Het advies van de
Gezondheidsraad wordt in de tweede helft van volgende week verwacht. De Jonge hoopt
dan ook de vaccinatiestrategie van het kabinet te kunnen presenteren.

2/2

https://www.ad.nl/binnenland/enorme-doorbraak-farmaceut-pfizer-coronavaccin-voor-90-procent-effectief-en-veilig~a61bc8b82/

	Minister De Jonge: ‘Bepaalde regels gelden wellicht langer voor mensen zonder vaccinatie’

