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’TERMINAAL OOK
RECHT OP VACCIN’
Diverse overlijdens in Europa na prik kwetsbaren
door Arianne Mantel
AMSTERDAM • Bij zeer
kwetsbare oudere patiënten met een ernstige aandoening moet goed gekeken worden of het zinvol
is om het vaccin tegen
Covid-19 te nemen. Maar
als de kwetsbare het wil,
is er geen reden om de
prik te weigeren. Ook niet
als er sprake is van terminale ziekte.
Dat stelt voorzitter Ton de
Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) na de meldingen van diverse overlijdens
in Europa van ouderen na de
vaccinatie. Deze zouden
mogelijk aan de bijwerkingen van het vaccin – zoals
koorts, misselijkheid en
braken – zijn overleden. Mogelijk waren deze bijwerkingen de druppel. „Toch is het
iemands eigen individuele
beslissing in overleg met de
arts”, laat het CBG weten.

Broze ouderen

In Noorwegen zijn 23 broze ouderen boven de 80 jaar
met onderliggende ziekten
overleden na de vaccinatie,
van wie enkelen in de terminale fase zouden hebben gezeten. Inmiddels zeggen de
gezondheidsautoriteiten in
Noorwegen dat men geen
verband tussen vaccinatie
en sterven heeft gevonden,
maar waarschuwen ze wel
voor de risico’s van inenting.
Het Duitse Paul Ehrlich
Institut verricht ook onderzoek naar tien overlijdens
kort na een prik tegen corona. Ook in België wordt een
sterfgeval dat mogelijk het
gevolg is van het coronavaccin, onderzocht.
Ouderengeneeskunde-organisatie Verenso gaf maandag het advies te overwegen
om zeer kwetsbare patiënten met een sterk beperkte
levensverwachting niet te
vaccineren in verband met
de effecten van bijwerkingen en daarmee de kans op
overlijden.

Contra-indicatie

„Toen ik hoorde over de
terminale patiënten die zijn
overleden na de vaccinatie,
heb ik me de vraag gesteld
waaróm zij zijn gevaccineerd” zegt rechtsfilosoof
Roland Pierik. „Maar waarom ook niet? Het Pfizer-vaccin biedt een onverwacht
goede bescherming van
mensen op hoge leeftijd, en
in de bijsluiter staat (nog)
geen contra-indicatie voor
zwakheid door hoge leeftijd.
In Nederland heeft de Gezondheidsraad ook nadrukkelijk voorgesteld om bij de
oudsten te beginnen. En
binnen een zorgcentrum is
het wellicht beter om alle
inwoners mee te nemen in

Voorzitter Ton
de Boer van
het College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen
vindt dat
kwetsbaren
geen prik mag
worden geweigerd.
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de vaccinatie om verdere
uitbraken tegen te gaan.”
„Het ligt in de lijn der verwachting dat enkele oudere
kwetsbare patiënten zullen
overlijden. Het zijn nu eenmaal ouderen en dan hoeft
het niet door het vaccin te

er zijn vraagtekens bij. „Als
het echt terminale patiënten zijn, is het gezien dit risico mijns inziens niet verstandig hen te laten vaccineren, en al helemaal niet als
er geen acute dreiging voor
infectie bestaat.”
Pierik benadrukt dat
het nog niet
duidelijk is
dat er een
relatie
is
met het vaccin, maar het lijkt wel waarschijnlijk. „Deze mensen
waren heel fragiel, en mogelijk is deze groep onvoldoende meegenomen in de testen. Er moet nu onderzoek
worden gedaan naar deze
sterfgevallen en dat gebeurt
ook al. Maar bij zo’n nieuw
vaccin ontkom je er niet aan
dat je aan het begin van het
grootschalige
vaccinatieprogramma nog zeldzame

Noorwegen past
het protocol aan
komen”, zegt vaccinatiedeskundige Bram Palache. „Dat
het bij de overleden gevaccineerden in Noorwegen
deels om terminale patiënten zou gaan, lijkt inderdaad wat vreemd. Maar wat
is de definitie van terminaal? Had iemand nog zes
maanden te leven? Dan kan
ik me voorstellen dat je toch
kiest voor de prik.”
Viroloog Ab Osterhaus zet

bijwerkingen ontdekt die bij
de testen niet aan het licht
zijn gekomen. Als blijkt dat
deze groep zeer kwetsbare
terminale patiënten te fragiel is, kan het zijn dat op basis van deze sterfgevallen
vaccinatie voor deze groep
gaat worden afgeraden.”
Volgens het CBG is in ons
land sprake van zorgvuldige
afwegingen.
Niemand
wordt zomaar gevaccineerd. Als iemand er zelf
nog over kan nadenken,
vraag je het. Bij dementerenden beslist de familie.

Bijsluiter

Niettemin bekijkt het
EMA, waar het CBG deel van
uitmaakt, nu wel de relatie
tussen het vaccin en de
overlijdens. Daarop kán actie worden ondernomen;
namelijk een andere bijsluiter bij het vaccin of een
waarschuwing
uitvaardigen. Uiteindelijk is het het
RIVM dat de protocollen
aanpast. Dat ziet nu geen
aanleiding om het vaccinatieschema aan te passen.
In Noorwegen is besloten
de aanbeveling voor vaccinatie van de terminaal zieken te wijzigen. Als een
persoon op de zogenoemde
Clinical Frailty Scale 8 of
hoger scoort, dan wordt vaccinatie niet aanbevolen. De
schaal loopt tot en met 9. Bij
8 zijn de mensen zo fragiel,
dat ze volledig afhankelijk
zijn en het einde van het leven naderen. Schaal 9 geldt
voor personen met een levensverwachting van minder dan zes maanden.
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Wie bezoekt toch een coiffeur en wie speelt er zelf kappertje?

BN’ers zitten met
de handen in het

HAAR
Afgelopen december moesten de kappers vanwege het oprukkende coronavirus noodgedwongen hun knipgerei weer opbergen. Maar wie de
laatste tijd heeft opgelet, kan het
niet ontgaan zijn dat het gros van
bekend Nederland met een keurige
opscheer, kek kleurtje en zonder
ook maar één grijze haar op tv verschijnt. Rara, hoe kan dat?

Bridget Maasland heeft van
Leco van
Zadelhoff een
trucje geleerd
om haar
uitgroei te
maskeren.
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Van onze verslaggevers

J

e zou
verwachten dat
veel
profvoetballers,
nu de kapsalons
dicht zijn, inmiddels een coupe
hebben waar
de langharige
voetbalanalist Johan
Derksen
stikjaloers

ZIJN’
is de weg nu misschien
nog recht, we moeten
remmen voordat we bij de
bocht zijn.”
Lichtpuntje is dat het
vaccinatieproces op gang
aan het komen is. Zo’n
40.000 essentiële ziekenhuismedewerkers binnen
de acute zorg hebben hun
eerste prik gekregen, net
als 35.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen
en instellingen. Deze
week wordt er bij de zorgmedewerkers doorgeprikt en ontvangen naar
verwachting 15.000 ouderen en gehandicapten in
zorginstellingen de eerste
vaccinaties.
Kuipers: „Maar ik hoop
dat het nog sneller gaat.
Ziekenhuizen willen daar
echt wel bij helpen, we
hebben al laten zien dat
we meer uit een flesje
kunnen halen, zes doses
in plaats van vijf.”

van wordt. Maar het tegendeel blijkt waar. De haartjes
van Feyenoorder Marcos
Senesi en Ajacied Antony
zaten zo strak in model, dat
het duo niet had misstaan in
een reclamecampagne van
de kappersbranche. Ook andere spelers deden met hun
opvallend strakke contouren tijdens speelronde 16
van de Eredivisie een duit in
het zakje. En dat terwijl de
kapsalons officieel alweer
vijf weken gesloten zijn.
Het roept de vraag op of
de betrokken voetballers de
regels aan hun laars hebben
gelapt. „Het kan dat zij allemaal een heel handige partner hebben”, zegt Gonny
Eussen, woordvoerder van
de Nederlandse kappersbond ANKO die afgelopen
weekend met verbazing
voor de tv zat. „Maar wat wij
op het veld zien, de prachtige opscheer en de kleurtjes,
dat is echt wel door professionals gedaan”, stelt ze
vast. „Dat is geen hobbywerk.”

Voorbeeld

De kappersbond is er niet
blij mee. „Een doorn in ons
oog”, aldus Eussen, die vindt
dat professionele voetballers juist het goede voorbeeld dienen te geven. Een
tegengeluid komt van sterrenkapper Hanni Hanna. De
man uit Nieuw-Vennep, die
ook tal van bekende profvoetballers tot zijn klantenkring mag rekenen, is het
niet eens met de kappersbond.
„Ik vind het eigenlijk wel
mooi dat al die voetballers
er geknipt en al bij lopen.
Het is het gevolg van ondui-

Bij Ajax-speler
Antony lijkt
geen haartje
de verkeerde
kant op te
staan.
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delijk overheidsbeleid. Ik
weet ook niet precies meer
wat ik nou wél en níét mag.
Ik mag wel online producten verkopen, maar ik mag
niet open zijn. Dat ben ik
dan ook niet. Ik mag niet
werken, maar mag ik ook
niet knippen? Als ik bij familie langsga en ik knip mijn
neefje, dan is dat geen probleem volgens mij.”
„En als het nou om een

Voetballers
kek gekapt
op het veld
goede vriend gaat? En die
goede vriend is toevallig ook
nog profvoetballer? Of artiest of acteur. Het zijn
vrienden, dus ik vraag daar
geen geld voor. Dan is het
ook geen werk. Weet je, als
je dan toch zo’n harde lockdown wilt, doe het dan ook
meteen goed. Gooi dan alles
zes weken dicht. Maar dan
ook echt álles, honger of
geen honger. Ook de fysio,
de laserkliniek, de slijterij.
Het woord ’essentieel’ is nu
wel een heel ruim begrip.
Denk je dat er ook maar ie-

mand is die zich strikt aan
de regels houdt? Ik zie ook
genoeg politici die echt geen
coronacoupe hebben.”

Facetime

Dat hoeft echter niet te
betekenen dat zij in een aftands schuurtje met afgeplakte ramen hun haar in
model laten brengen. Neem
Hugo de Jonge. De minister
van Volksgezondheid liet
aan het begin van de crisis
zien hoe zijn gezin de hulp
van de kapper inschakelde
via Facetime. Aan zijn
vrouw Mireille de taak om
de schaar in het haar van de
politicus te zetten. En zoals
we hebben kunnen zien tijdens de vele persconferenties waarin De Jonge een
hoofdrol heeft, gaat dat prima.
Ook presentatrice Bridget
Maasland heeft het heft in
eigen hand genomen. Zaterdag liet ze in RTL Boulevard
trots haar coupe zien. Ze
heeft zelf last van ’mega-uitgroei’, vertelde ze, maar collega/stylist Leco van Zadelhoff heeft haar een goede tip
gegeven nu ze haar lokken
niet kan laten blonderen.
„Gebruik een spuitbusje
voor de uitgroei en zet dan
met een lichte concealer op

een wenkbrauwenkwastje
wat kleine streepjes door
het donkere gedeelte.”
Er zijn ook BN’ers die de
schaar liever links laten liggen en hun lokken laten
voor wat het is. Zo vertelde
presentator Beau van Erven
Dorens tijdens de eerste
lockdown tegen het AD: „Ik
laat op mijn hoofd maar een
groot struikgewas groeien.
Ik kan het niet maken even
een kapper te regelen.
Waarom deze BN’er wel en
anderen niet? Ik moet het

goede voorbeeld geven.”
Dat goede voorbeeld werd
gevolgd door artiesten Guus
Meeuwis, André Hazes en
Kraantje Pappie in de 23e
editie van Vrienden van Amstel Live afgelopen weekend.
Hun coronakapsels stonden
echter in schril contrast met
de goed gekapte hoofden
van de rest van de talenten,
die naast een gouden keeltje
ofwel gouden handjes hebben, of nog regelmatig stiekem een bezoekje brengen
aan hun coiffeur.

Minister De Jonge heeft een vrouw die de schaar niet schuwt.
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