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Exit AstraZeneca
zorgt voor ‘erg
veel verwarring’

Door�onze�redacteuren
Pim�van�den�Dool en�Wouter�van�Loon

DEN HAAG.�Een uitgebreid prikschema was er
gemaakt, met tientallen nauw gedefinieerde
doelgroepen. Nu er nog maar beperkt geprikt
wordt met AstraZeneca – alleen zestigplussers
krijgen het vaccin nog – moet demissionair
Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) deels
een nieuwe indeling maken. Hoe vallen de
puzzelstukjes van het schema opnieuw in el-
kaar?

Het wegvallen van AstraZeneca is in elk geval
op korte termijn een flinke tegenvaller: je kunt
met dit vaccin veel eerste prikken zetten zon-
der dat er snel een tweede toegediend hoeft te
worden. Er mag twaalf weken tussen zitten,
veel meer dan de zes weken bij Pfizer. Een eer-
ste dosis beschermt na twee weken al in hoge
mate, bleek uit onderzoek. Tot nog toe werd het
AstraZeneca-vaccin alleen gebruikt onder de
65, omdat aanvankelijk niet duidelijk was hoe
goed het werkte bij ouderen. Uit nieuwe studies
blijkt dat het vaccin ook bij 65-plussers goed
werkt – het kabinet kan er dus voor kiezen om
ook die groep met AstraZeneca te gaan inen-
te n .

Wie krijgt Janssen?
Er moet ook een oplossing worden gevonden
voor groepen die nu niet meer met AstraZeneca
worden gevaccineerd. Zo kregen medische risi-
cogroepen onder de 60 AstraZeneca bij huisart-
sen. Het gaat om mensen met het syndroom
van Down, morbide obesitas of neurologische
aandoeningen. „Er is erg veel verwarring”, zegt
woordvoerder Monique Roedoe van de Lande-
lijke Huisartsenvereniging (LHV). Het gaat om
een relatief kleine groep maar dat maakt het
leed niet minder, zegt Roedoe. „Het is een hele
kwetsbare groep, er is dringend perspectief no-
dig. Kunnen zij snel Janssen krijgen?” Dat vac-
cin wordt vanaf deze maand geleverd.

VAC�C�I�N�AT�I�E�STO�P

Het schrappen van AstraZeneca gooit het prikschema flink in
de war. Hoe vallen de puzzelstukjes opnieuw in elkaar?

Imposante voorraad
vaccins? Dat valt wel
mee, vinden ze in Oss

Door�onze�redacteur
Wouter�van�Loon

OSS.� Wie de vaccinatievoorraad
zoekt, moet in een gekoelde hal op
een industrieterrein in Oss eerst langs
vele rijen stellingen lopen, waar de
grondstoffen voor medicijnen me-
tershoog opgestapeld liggen. Ver-
scholen in een hoek, achter een hek
waar je alleen met de juiste toegangs-
code kunt komen, staat één pallet
waar de witte doosjes met flacons
nauwelijks meer dan een meter hoog
zijn opgestapeld. Het is de complete
voorraad van het veelbesproken Ast-
raZeneca-vaccin, waar nu alleen nog
maar zestigplussers mee geprikt mo-
gen worden. Een deel ervan staat op
de vroege dinsdagochtend klaar om te
worden uitgereden naar huisartsen.

De voorraad van Pfizer is weinig
imposanter: dat vaccin moet bij min
zeventig graden worden opgeslagen
en daarvoor zijn 24 speciale diepvrie-
zers aangeschaft, die een rij van een
meter of dertig, veertig zijn opge-
steld. Alle vriezers staan aan - voor
het geval dat er morgen een grote le-
vering komt - maar in slechts twee
van de vriezers liggen daadwerkelijk
vaccins. De voorraad Moderna, dat bij
min twintig graden opgeslagen moet
worden, bestaat uit een paar dozen in
een rek.

Movianto, het bedrijf dat de vac-
cins opslaat, wil maar zeggen: er lig-
gen hier echt niet zo veel vaccins. Tv-
p ro g r a m m a’s waarin wordt gezegd:
„In Oss ligt zó veel” - Mark Kleijn kijkt
ze niet eens meer. Kleijn heeft zich als
‘key account manager’ ontfermd over
het RIVM. Hij is de „t re k p o p” die de
opdrachten van het RIVM uitvoert.
Kleijn zag foto’s rondgaan uit ‘z i j n’
magazijn van stellingen vol dozen, tot
het plafond aan toe. „Maar dat waren
bruine dozen. Daar zitten spuiten en
naalden in, en geen vaccins. Die zit-
ten in de witte dozen.”

Lege prikhallen
Over de vaccinvoorraad is de afgelo-
pen weken veel te doen. Er versche-
nen foto’s van praktisch lege prikhal-
len op sociale media, sommige prik-
straten sluiten omdat er te weinig
werk is. Terwijl uit cijfers van het
RIVM blijkt dat er meer dan genoeg
vaccins zijn: tot nu toe werden er
ruim vier miljoen doses geleverd. Er
werden drie miljoen prikken gezet.
Een miljoen doses zweven dus ergens
tussen de heftruck, waarmee de la-
ding van een fabrikant wordt gelost,
en de bovenarm waarin de prik uit-
eindelijk gezet wordt. Waar zijn ze ge-
b l e ve n?

Een deel ligt bij Movianto in Oss.
Dat de vaccins in de opslaghal niet
meters de lucht in gestapeld zijn , wil
niet zeggen dat er geen flinke voor-
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Een miljoen vaccins zijn wel geleverd, maar nog niet gebruikt. Waar zijn
ze gebleven? Een bezoek aan de opslagloods.

Va�c�c�i�n�s

raad is opgebouwd. De flacons met
het vaccin zijn klein, maar een paar
centimeter hoog. Daar zijn, in het ge-
val van AstraZeneca, elf prikken uit te
halen. Een flinke voorraad neemt dus
ook niet veel plek in beslag. Er liggen
op die pallet honderdduizenden vac-
cins, net als in de twee vriezers
waarin het Pfizer-vaccin wordt opge-
slagen. Dinsdag - de dag voor er een
levering Pfizer zou binnenkomen - la-
gen er zo’n 800.000 doses in opslag
in de loods in Oss. Dat is veel, stelt
Kleijn, vorige week kwamen er grote
ladingen binnen en komende week
wordt er veel geleverd aan prikkende
partijen.

Kwa l it e it s c o nt r o l e
Die ladingen kunnen echter niet direct
worden doorgestuurd naar de priklo-
caties. Er is eerst een kwaliteitscon-
trole nodig. Kleijn: „Van alle verpak-
kingen en bijsluiters worden foto’s ge-
maakt, die naar het RIVM worden op-
gestuurd. De flacons worden geteld,
en de data van de apparaten waarmee
de temperatuur tijdens het transport
wordt gemonitord worden ook naar
het RIVM gestuurd. Dat is voor ons een
paar uur werk.” Maar het duurt drie
dagen voordat het RIVM die informa-
tie heeft verwerkt en de lading vrij-
geeft. Pas dan mag er iets met de bin-
nengekomen vaccins worden gedaan.

Een deel wordt omgepakt - omdat er
voor is gekozen om specifieke doel-
groepen te vaccineren, kunnen huis-
artsen of verpleeginstellingen niet in
één keer een hele ‘tray ’van 195 flacons

wegprikken. Zij krijgen een kleiner
doosje, waarin vijf flacons of soms
zelfs maar ééntje in passen. Dat om-
pakken gebeurt met de hand en duurt
ongeveer een dag, vertelt Kleijn.
GGD’s, die meer prikken, krijgen de
vaccins wel in de normale verpakking.

Minder dan een week
De voorraad wordt dan in een paar da-
gen uitgereden. Een gemiddeld fla-
con ligt inclusief kwaliteitscontrole
iets minder dan een week in de opslag
in Oss, schat Kleijn. Vandaag gaan er
110.000 doses AstraZeneca en
50.000 Pfizer-vaccins de deur uit,
verspreid over zo’n 25 busjes. Die rij-
den naar GGD-locaties in heel Neder-
land en naar huisartsen in Noord-Hol-
land. Over de hele week werden er in
totaal bijna een miljoen doses naar
priklocaties vervoerd.

Maar die miljoen vaccins worden
niet allemaal deze week nog gezet.
Het ministerie van Volksgezondheid
denkt dat er deze week ongeveer een
half miljoen prikken worden gezet -
hoewel dat aantal wat naar beneden is
bijgesteld doordat er met AstraZeneca
maar beperkt geprikt mag worden.
Maar ook mét AstraZeneca zouden er
geen miljoen prikken worden gezet.

Dat zit zo: het Pfizer-vaccin is vijf
dagen houdbaar als het niet meer op
min tachtig graden wordt bewaard –
en die tijd wordt soms ook genomen.
AstraZeneca kan wekenlang op koel-
kasttemperatuur worden bewaard.
Huisartsen maken daar soms gebruik
van, bijvoorbeeld als ze een grote prik-
dag organiseren en veel mensen een
tijdje nadat de lading is binnengeko-
men in één keer vaccineren, of juist
omdat ze mensen in plukjes uitnodi-
ge n .

Ve r s p i l l i ng
Een deel van de vaccins die nog niet
zijn geprikt, ligt soms dus dagen in
een koelkast op een andere plek. Maar
soms zijn ze ook al geprikt - maar nog
niet geregistreerd. Omdat niet alle ge-
registreerde vaccinaties direct in de
centrale database van het RIVM be-
landen, berekent het RIVM het aantal
prikken dat huisartsen zetten. Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat huisartsen
de geleverde doses binnen twee we-
ken hebben gezet, elke dag een gelijk
deel. In werkelijkheid, zo claimt het
RIVM, gaat het sneller: huisartsen
doen er vaak niet écht twee weken
ove r.

Een klein deel van de binnengeko-
men vaccins wordt überhaupt niet
geprikt: geopende flacons die niet he-
lemaal leeg gaan en weggegooid moe-
ten worden. Het RIVM rekent met 5
procent ‘s p i l l a ge’ - relatief laag voor
een vaccinatiecampagne. Van de vier
miljoen geleverde doses worden
200.000 doses nooit gebruikt.

Ook moesten 7.500 afspraken voor mede-
werkers van onder meer de thuiszorg en gehan-
dicaptenzorg worden afgezegd. „We bespreken
wanneer medewerkers weer met cliënten mo-
gen knuffelen”, zegt voorzitter van Gehandi-
captenzorg Nederland Boris van der Ham. „D at
gaat nu een paar weken langer duren.”

De ziekenhuizen kregen vorige week – net
voordat de tweede prikstop met AstraZeneca
inging – een kleine 40.000 Astra-vaccins gele-
verd voor medewerkers die Covid-19-zorg leve-
ren. Een klein deel van deze vaccins was al ge-
zet, de bulk nog niet. En nu mogen alleen nog
ziekenhuismedewerkers van boven de 60 er-
mee geprikt worden. „Dat komt ongelooflijk
slecht uit”, zegt Mariël Croon, woordvoerder
van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ze schat
dat zo’n 35.000 vaccinaties niet kunnen door-
gaan, juist nu het aantal patiënten op de IC toe-
n e e mt .

Doelstelling van 1 juli
En dan is er nog de doelstelling van het ministe-
rie van Volksgezondheid, om 1 juli elke volwas-
sene die dat wil een eerste prik te hebben gege-
ven en het grootste deel ook volledig te hebben
beschermd. Er zouden, ook met de huidige be-
perking van AstraZeneca, misschien nét ge-
noeg vaccins kunnen zijn. Pfizer levert tot en
met juni 7,8 miljoen doses, Moderna zegde 1,4
miljoen vaccins toe. Daarmee kunnen 4,6 mil-
joen mensen volledig gevaccineerd worden.
Janssen levert naar verwachting drie miljoen
doses. In totaal zou ongeveer 80 procent van de
18- tot 60-jarigen ingeënt kunnen worden.

Of dat echt gaat lukken, is ook afhankelijk van
wat er nu gebeurt met AstraZeneca: hoe meer
zestigplussers er worden ingeënt met dat vac-
cin, hoe meer andere vaccins er over blijven
voor jongere groepen. Anders zouden er kort
daarna voldoende vaccins moeten zijn: Mo-
derna en Janssen voeren hun leveringen na juni
fors op.

‘Ik kan zélf die
r i s i c o’s wel
i n sch a t t e n’

Door�onze�redacteur
Frederiek�Weeda

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Als je het over ‘k we t s b a re
m e n s e n’ hebt, dan heb je het over mensen
als Judith Honig in Den Haag. Aangeboren
suikerziekte, Helpp-syndroom gehad tij-
dens haar zwangerschap waardoor haar
hersens beschadigd raakten. Ze is dolge-
lukkig met haar 4-jarige dochter, maar ze is
snel moe en heeft moeite met prikkels. Ho-
nig zit al een jaar in thuisisolatie, met haar
dochter, omdat ze zo bang is voor corona.

Honig is 39 jaar en gisteren afgebeld
voor haar AstraZeneca-vaccinatie. Net als
9.000 andere chronische patiënten. Om-
dat ze onder de zestig jaar is. „Ik vind het
zo erg”, zegt Honig. „Mensen zeggen: ‘joh,
over zes weken krijg je wel een ander vac-
cin. Maar dan kan mijn dochter – die zich
zó verheugde op school – pas in september
b e g i n n e n .” De opsluiting met zijn tweeën
is volgens Honig nu al bijna niet meer vol
te houden . En de kans, zegt Honig, dat ze
onderweg naar de priklocatie wordt aan-

KWETSBARE�GROEPEN

Het afzeggen van alle AstraZeneca-
vaccinaties voor 60-minners leidt tot

boosheid bij betrokkenen.

gereden, is groter dan dat ze trombose
krijgt van het AstraZeneca vaccin. „Ik kan
zélf risico’s inschatten. Dat doe ik al een
j a a r.”

Dit is de tragiek van beleidskeuzes op
basis van statistiek, zegt filosoof Roland
Pierik. Hij zit in de commissie van de Ge-
zondheidsraad die donderdag het advies
opstelde om zestigminners niet te vacci-
neren met AstraZeneca. „Het risico van
AstraZeneca is klein, maar voor jongeren
iets groter dan voor 60-plussers. Het risico
van Covid-19 is voor 60-plussers veel gro-
ter dan voor jongeren. Het risico van Co-
vid-19 voor jonge kwetsbare mensen, zo-
als mevrouw Honig, is even groot als voor
60-plussers. We kiezen nu om een schaars
vaccin aan de 60-plussers te geven.”

Maar deze mensen leefden er naar toe
en zijn afgebeld. „Ja, ik vind dat ook erg”,
zegt Pierik. En kunnen mensen dat risico
niet zélf inschatten? „Jawel, maar wat als
ze iets krijgen van het vaccin en dan de
staat aanklagen? Je kunt dat alleen doen
als ze een contract tekenen: ik neem dit op

eigen risico en zal de staat niet aanklagen.”
Hij wijst erop dat dit besluit is genomen op
grond van nieuwe medische inzichten
over dit vaccin.

In de zorg vervallen nu ook 30.000 Ast-
raZeneca-inentingen, voor 15.000 men-
sen. Chirurg Martijn Möllers (43) is net als
veel collega’s in zijn ziekenhuis g i s te re n
afgezegd voor de AstraZeneca-prik dit
weekeinde. Woest is hij. „We kunnen zélf
de risico’s inschatten. We werken al maan-
den met coronapatiënten in het zieken-
huis. Er zijn uitbraken geweest ín het zie-
kenhuis, collega’s hebben Covid-19 gehad.
We hebben allemaal extra gewerkt omdat
c o l l e g a’s ziek waren. We hebben dat vac-
cin nodig, we voelen ons niet beschermd.”
Maar het mag niet, was het antwoord van
de GGD waar Möllers en zijn collega’s heen
zouden gaan.

Zelf heeft Möllers zijn vader al een jaar
amper gezien omdat hij hem niet in gevaar
wil brengen.

Mark Kramer, bestuurslid van het Am-
sterdamUMC, is zo mogelijk nog bozer.

„We zijn landelijk honderd extra IC-bed-
den aan het organiseren, met personeel,
omdat de druk oploopt. We moeten aan
verpleegkundigen vragen: wilt u weer co-
ronapatiënten verzorgen? Maar we kun-
nen u níet vaccineren. Het is alsof je men-
sen naar het front stuurt zonder geweer.”

De oudste twee kinderen van Gitte van
de Eertwegh (49), die 23 en 25 jaar zijn,
zijn gisteren ook afgebeld. „Ze balen. Ze
hebben er recht op omdat ze helpen in de
zorg voor hun broer thuis, die spinabifida
heeft. En wij weten waar je op moet letten
áls je trombose zou krijgen: duizeligheid,
dikke benen, plotse hoofdpijn en wazig
zien. Nou, dan gaan we wel naar de dokter
h o o r.”

Gitte en haar man zijn onlangs wel in-
geënt, met AstraZeneca, omdat ze voor
hun zoon zorgen. „Ik heb nergens last
v a n .” Hun zoon, die 15 is, wordt geïsoleerd
omdat hij gevaar zou lopen als hij Covid-19
krijgt. Gitte: „We hebben tijdens de eerste
golf corona gehad in huis. Die stress wil ik
echt niet meer.”

Alsof je
mensen naar
het front
stuurt zonder
ge we e r

Mark�Kramer
bestuurslid
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Het�leveringsschema

Een�gekoeld�bewaarde�voorraad�van�het�BioNTech/Pfizer-vaccin�in�de�op-
slagloods�van�Movianto in�Oss.
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