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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 12 oktober 2021 hebben wij vragen van de SGP ontvangen over het lokaal vaccinatiebeleid in
Alblasserdam. Hierbij ontvangt u onze beantwoording.
1. Waarom vindt het college het noodzakelijk om vaccinatie onder de aandacht te brengen bij
de leeftijdsgroep 10-40 jaar?
De minimumleeftijd om gevaccineerd te worden is vanaf 12 jaar. De leeftijdscategorie 18 t/m 35 jaar
wordt zowel regionaal als landelijk aangemerkt als een doelgroep waar expliciet aandacht aan wordt
besteed in de vaccinatiecampagne. Dat komt omdat deze groep achterloopt in de vaccinatiegraad
ten opzichte van de hogere leeftijdscategorieën. De landelijke vaccinatiegraad is in de
leeftijdscategorie boven de 40 jaar minimaal 82%, maar loopt op tot 90% (eerste vaccinatie). Onder
deze leeftijd varieert de gemiddelde vaccinatiegraad in Nederland van 55% tot aan 70%.
Regionaal zien wij een soortgelijke tweedeling in de inwoners onder de 40 jaar en daarboven. Het
verschil is niet in iedere gemeente hetzelfde, maar in Alblasserdam zien we de tweedeling in leeftijd
sterk terug. Vanaf geboorte jaar 1971 zakt de vaccinatiegraad naar gemiddeld 66%, maar vanaf 1981
gaat de vaccinatiegraad naar 53% en deze neemt gestaag af tot 25% in de jongste leeftijdscategorie
(2006-2011).
2. Waarom is het nodig om tieners (tussen de 10 en 18 jaar minderjarig) aan te zetten tot
vaccineren, terwijl verschillende gerenommeerde artsen en wetenschappers dit afraden?
We zijn ons er van bewust dat er verschillende perspectieven zijn t.o.v. het vaccineren in het
algemeen, in het bijzondere de jongvolwassenen. De gemeente Alblasserdam volgt hierbij het advies
op van de GGD Zuid-Holland Zuid, de Gezondheidsraad, het RIVM en de Rijksoverheid. Hierin is het
standpunt van de gemeente Alblasserdam altijd geweest om inwoners zo goed mogelijk te laten
informeren over alles omtrent de COVID-vaccinatie. Op basis van deze informatie hebben inwoners
zelf de keuzevrijheid om zichzelf wel, of niet, te laten vaccineren.

Daarnaast houden de medische professionals van de GGD ZHZ nauwlettend de wetenschappelijke
studies in de gaten, evenals de nieuwste medische inzichten. De contacten tussen GGD ZHZ en de

gemeente Alblasserdam zijn intensief. Op basis daarvan is het advies om tieners te vaccineren tegen
het coronavirus met het Pfizer vaccin. Er zijn grofweg drie redenen voor dit advies:
i.

We beschermen de jongeren tegen het COVID-virus en een eventuele lange nasleep in de
vorm van long COVID. Ook jongeren kunnen long COVID krijgen.
ii. Vaccinatie kan ook helpen om andere maatregelen die het virus indammen overbodig te
maken. Veel van die maatregelen raken jongeren in hun welzijn. Om deze indirecte
gezondheidsschade te voorkomen is vaccinatie een goed idee.
iii. Als derde punt kan vaccinatie bijdragen aan de groepsimmuniteit.
3. Waarom wordt er ingezoomd op specifieke doelgroepen, zoals moskee en voedselbank?
4. Welke specifieke doelgroepen heeft de wethouder nog meer op het oog?
De landelijke vaccinatiestrategie richtte zich eerst op massavaccinatie; iedereen in Nederland kon
een afspraak maken om zich te laten vaccineren. Deze fase is afgerond rond de zomervakantie (juli).
De volgende stap is om zich te richten op speciale doelgroepen; doelgroepen die een barrière
ervaarden tijdens de massavaccinatie. Dit is een groep die minder makkelijk bereikt kan worden met
informatie, maar ook de groep die bijvoorbeeld minder mobiel is. Deze doelgerichte aanpak richt zich
op het wegnemen van barrières voor vrijwillige vaccinatie.
Onderdeel van deze doelgroep zijn mensen met een lage Sociaal Economische Status en een
migratieachtergrond. Deze groep is hard getroffen door de pandemie. Daarnaast zijn ze het meest
gevoelig voor besmetting en uiteindelijk ernstige negatieve gevolgen (Vaak ongezond, wonen dicht
op elkaar, komen veel met andere mensen in aanraking). Deze groepen bereiken met goede
informatie is lastig. Spreken vaak niet goed de taal en participeren weinig/minder in sociale
netwerken binnen het dorp. Door bijvoorbeeld de voedselbank en moskee te betrekken in het
vaccinatieproces, kunnen we beter informatie overbrengen over COVID-vaccinatie bij deze groepen.
Diverse onderzoeken laten zien dat de vaccinatiebereidheid onder jongvolwassenen minder hoog is
dan onder oudere leeftijdsgroepen. Dit komt vooral door achterstand in informatie, waardoor deze
doelgroep ook specifieke aandacht krijgt in de informatievoorziening.
5. Hoe verhoudt dit doelgroepenbeleid zich tot vaccinatiedrang en het respecteren van de
individuele keuzevrijheid?
6. Is het college zich bewust van het polariserend effect en de druk op de gewetensvrijheid?
7. Wat denkt het college verder en meer te bereiken dan het RIVM met persoonlijke
uitnodigingen?
De aanpak van de GGD in de vorm van het COVID Preventie Programma richt zich op het wegnemen
van verschillende doelgroep specifieke barrières. Het programma maakt informatie over vaccineren
en de vaccinatie zelf toegankelijk voor iedereen, in het specifiek de kwetsbare doelgroepen binnen
onze regio. Uit diverse analyses is gebleken dat bepaalde doelgroepen op grote schaal barrières
ervaren m.b.t. het vaccinatieproces. Een doelgroepen aanpak strookt juist met het respect voor de
individuele vrije keuze om al dan niet over te gaan op vaccineren. Alleen als men betrouwbare en
begrijpelijke informatie krijgt over het virus en de vaccinatie, kan men een persoonlijke en
weloverwogen afweging maken. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om een vaccinatie te halen.
Indien je hierdoor bent gehinderd vanwege fysieke barrières (afstand tot een priklocatie), dan kan je
moeilijker je vrije keuze omzetten in de actie om je te laten vaccineren. Het COVID Preventie
Programma is een faciliterend instrument, waarmee we informatie en vaccinatie voor inwoners op
een laagdrempelig wijze mogelijk maken.
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