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Geachte heer De Jonge,
In vergadering van onze commissies1 op 8 juni jongstleden is besloten onderstaande vragen en
opmerkingen van de leden van de fractie 50PLUS, mede naar aanleiding van uw brief d.d. 4 juni
20212, over het op dit moment geldende beleid omtrent vaccineren met AstraZeneca naar u door te
geleiden. De fractieleden van de PvdD sluiten zich graag bij deze vragen aan.
Hoe komt het dat de door u aangewezen groepering in de leeftijd van 60-69 jaar die het vaccin
AstraZeneca kreeg toegewezen en die gevolg heeft gegeven aan de dringende oproep van het
demissionaire kabinet om, ondanks alle negatieve berichtgeving rond AstraZeneca, zich toch met dit
vaccin te laten vaccineren thans worden achtergesteld ten aanzien van degenen die zich weigerden
te laten vaccineren met AstraZeneca.
Klopt het, dat in eerste instantie een periode van 12 weken werd gesteld tussen het zetten van de
eerste prik en de tweede prik? Klopt het dat u inmiddels bekend heeft gemaakt dat die periode van
12 weken aanzienlijk verkort kan worden?
Is het u bekend dat degenen die hun eerste prik AstraZeneca reeds 2 maanden geleden hebben
ontvangen thans geen aanspraak kunnen maken op de termijnverkorting voor hun tweede prik
omdat huisartsen weigerachtig zijn hieraan gevolg te geven?
Waarom is uw beleid erop gericht dat AstraZeneca niet wordt toegediend door de GGD Zorgteams
Corona, zodat aldaar de tweede prik kan worden gegeven aan degenen die dat wensen?
Waarom is, in tegenstelling tot eerdere uitlatingen dat weigeraars van het AstraZeneca vaccin achter
in de lijn zouden moeten aansluiten als zij alsnog een anti-Covid vaccin wilden verkrijgen, inmiddels
het beleid dat de AstraZeneca weigeraars een vaccin naar keuze kunnen verkrijgen, waarbij vele van
hen inmiddels al volledig gevaccineerd zijn?
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Hoe valt dit te verdedigen ten opzichte van juiste degenen die gehoor hebben gegeven aan de
oproep tot vaccinatie met AstraZeneca en nu de nadelen ondervinden van hun medewerking?
In uw brief van 4 juni 2021 stelt u zelf dat het uw bedoeling is om reeds in juni de mogelijkheid te
bieden om coronatoegangsbewijzen ook te baseren op vaccinatie tegen het coronavirus. Bedoelt u
hier een afgeronde vaccinatie mee of volstaat een gedeeltelijke vaccinatie, zijnde 1 prik?
Hoe verklaart u – uitgaande van het vereiste van volledige vaccinantie - deze ongelijkheid met
verstrekkende gevolgen van inentingen met AstraZeneca, ten aanzien van andere vaccins zoals
Pfizer bijvoorbeeld voor het maken van reizen naar het buitenland? Waarop is deze ongelijkheid
gestoeld?
Kunt u aangeven of thans combinatiemogelijkheden met vaccins bestaan, zoals bijvoorbeeld eerste
prik met AstraZeneca gecombineerd met tweede prik Pfizer of Moderna? En zo niet, waarom niet,
omdat ongeacht welk vaccin men krijgt, deze alle dezelfde werking tegen het coronavirus hebben.
Bent u bereid om uw beleid aan te passen, zodat de onrechtvaardig gevoelde behandeling tussen de
groeperingen met diverse vaccins wordt opgeheven? Kunt u hierop reflecteren? Bent u bereid om
op korte termijn met een wijziging van beleid te komen, zodat ook de GGD teams het AstraZeneca
vaccin kunnen gaan indienen? Of kunt u een dringende oproep doen aan de huisartsen om gevolg te
geven aan verzoeken om een versnelde tweede AstraZeneca prik te geven?
De leden van genoemde commissies zien met belangstelling uit naar uw antwoord en verzoeken u
deze zo spoedig mogelijk aan te bieden.
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