24 december 2020

Persbericht
Vaccin BioNTech/Pfizer vooral
inzetten bij ouderen
De Gezondheidsraad adviseert het vaccin tegen COVID-19 van BioNTech Pfizer primair in
te zetten bij ouderen. Het vaccin werkt boven verwachting goed bij deze groep, en bij hen
treedt de meeste ernstige ziekte en sterfte op door COVID-19. De Gezondheidsraad
adviseert het vaccin daarnaast beperkt in te zetten in voor zorgmedewerkers. Dit schrijft
de raad aan de minister van VWS.
Op 21 december heeft de Europese Commissie besloten het vaccin tegen COVID-19 dat is
ontwikkeld door BioNTech/Pfizer toe te laten tot de Europese markt. De minister van VWS heeft
de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de inzet van het vaccin in Nederland.
Mensen van 60 jaar en ouder hebben het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door
COVID-19. De werkzaamheid van het vaccin van BioNTech/Pfizer is boven verwachting goed
bij ouderen. Daarom adviseert de raad zo veel mogelijk van dit vaccin te reserveren voor deze
groep en de vaccinatie te starten bij de oudsten. Dit sluit aan bij het eerdere strategie-advies
van de raad. Een beperkt deel van het vaccin zou ingezet kunnen worden bij zorgmedewerkers
om kwetsbare ouderen te beschermen en continuïteit van zorg te waarborgen. De commissie
denkt dat het vaccin van AstraZeneca, dat in de huidige planning in het eerste kwartaal van
2021 in een grote hoeveelheid wordt verwacht, uitkomst kan bieden voor alle zorgmedewerkers.
Het is nog onzeker in hoeverre het BioNTech/Pfizer verspreiding van het virus kan voorkomen.
Daarom adviseert de raad nog niet in te zetten op een strategie die op terugdringing van
verspreiding is gericht. Wel adviseert de raad alvast onderzoek te doen naar de groepen die in
een dergelijke strategie het beste gevaccineerd kunnen worden voor het grootste effect.

De publicatie COVID-19-vaccinatie: BioNTech/Pfizer (nr. 2020-29) is te downloaden van
www.gezondheidsraad.nl.
Voor vragen k unt u contact opnemen met Gerard van Roon, tel. 06 117 97 052, e-mail:
communicatie@gr.nl.
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