
Sinds de vaccins tegen corona beschikbaar zijn, is er elke dag wel iets mee loos.  
Al enkele weken blijken er minder inentingen beschikbaar te zijn dan besteld.  
En nu is er discussie over wie wanneer de spuitjes moet krijgen.

Wetenschappers en politici hebben lang overlegd 
in welke volgorde de mensen het vaccin moesten 
krijgen. Dat eerst de kwetsbare ouderen in woon- en 
zorgcentra aan de beurt kwamen, leek logisch. Dat 
meteen ook de zorgverleners in die centra zouden 
volgen, daarover was zowat iedereen het eens. Dok-
ters en verplegers komen met veel zieke mensen 
in contact, zij kunnen maar beter gezond blijven. 
Anders draait ons zorgsysteem in de soep. Maar wie 
zijn dan de volgenden in de rij voor het vaccin?

65+ / onderliggend probleem
De redenering was en is: we moeten de meest kwets-
bare mensen eerst vaccineren. Zij lopen bij besmet-
ting immers de meeste kans om heel ziek te worden. 
Hoe meer mensen in het ziekenhuis belanden, hoe 
zwaarder voor de zorgverleners. En die hebben al 
twee besmettingsgolven met veel opnames achter de 
rug. Onder kwetsbaar verstaat men ouder dan 65. En 
mensen met een zogenaamd onderliggend probleem. 
Dat is een kwaal die bij coronabesmetting grote kans 
op zware verwikkelingen oplevert. Dus een twintiger 
met diabetes gaat voor op een behoorlijk gezonde 
mens van 62.

Jongeren hebben het zwaar
De jongeren moeten dus wachten. Zij zijn gezond en 
sterk, de kans dat zij aan corona ten onder gaan, is 
theoretisch kleiner. Maar daartegen verzetten steeds 
meer mensen zich. Zij vinden dat jongeren het uit-
zonderlijk zwaar hebben tijdens de pandemie. Al het 
leuke van jong zijn wordt hun ontnomen. Middelba-
re scholieren en studenten krijgen bijna uitsluitend 
online les. Zij zien haast geen vrienden. Wie in het 
laatste jaar van het middelbaar zit, kan fluiten naar 
de eindreis en de plechtige proclamatie. Dit is alle-
maal onomkeerbaar. Dus dringen bezorgde ouders 
er bij de politici op aan om jongeren voorrang te 
geven. Hun redenering luidt: ‘Geef mijn spuit eerst 
aan jongeren. Wij kunnen wel wat langer wachten. 
Zij missen mijlpaal na mijlpaal.’ Politici en weten-
schappers willen zich hierover beraden. Wordt dus 
zeker vervolgd.
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Eerst jongeren vaccineren?

Samen op stap gaan en plezier maken, is typisch voor  
jongeren. Nu moeten ze dit al bijna een jaar missen. (Foto iStock)
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