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Bron: https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

Hoeveelheid gezondheidsverlies in jaren, per 100.000 inwoners
per leeftijdsgroep,  1e COVID-19 golf, Nederland

Ziekenhuisopnames, per 1.000.000 inwoners per 
leeftijdsgroep, door de tijd heen

https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland


Bron: 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-
09/COVID-
19_WebSite_rapport_wekelijks_20210914_1
259_Final.pdf
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Aangeleerde effector en 
geheugen immuniteit:

vaccination vaccination



Bron: https://www.rivm.nl/nieuws/vaccins-ook-bij-deltavariant-zeer-effectief-tegen-ziekenhuis-en-ic-opname

• Bescherming bij volledige vaccinatie

• 95% tegen ziekenhuisopname

• 97% tegen IC-opname

• Kans voor volledig gevaccineerd persoon

• Ziekenhuisopname 20x lager

• IC-opname 33x lager

• Ook effectief in periode deltavariant dominant (4 juli t/m 
12 augustus 2021)

• Geen aanwijzingen voor daling vaccin effectiviteit

• Vaccins ook effectief tegen transmissie maar wel minder

https://www.rivm.nl/nieuws/vaccins-ook-bij-deltavariant-zeer-effectief-tegen-ziekenhuis-en-ic-opname


Uitslagen NVALT enquetes
september 2021
Landelijke cijfers
opgenomen patiënten

Ruim 80% van de opgenomen patiënten is niet- of nog onvolledig 
gevaccineerd

Ruim 40% daarvan heeft een niet-Westerse immigratie achtergrond

Ongeveer 5% van de opgenomen patiënten is wel gevaccineerd, maar heeft 
een bekende afweerstoornis

Ongeveer 15% is wel gevaccineerd, maar heeft uitgebreide co-morbiditeit 
en/of een hoge leeftijd

De gemiddelde leeftijd van opgenomen patiënten ligt thans rond de 40-50 
jaar

Na vaccinatie is bij relatief gezonden, niet ouderen, de kans op opname 
wegens Covid-19 minimaal

Een groot deel van de bewust niet-gevaccineerden heeft bij opname wegens 
Covid spijt

We zien nog geen geleidelijke toename van opnames van vroeg in het jaar 
gevaccineerde personen



• Natuurlijke afname immuun
mechanismen (‘waning’)  β wt D614G

Wall EC, et al. Lancet. 2021 Jun 19;397(10292):2331-
2333. 

Chivese T, et al. medRxiv preprint: 
https://doi.org/10.1101/2021.09.03.21263103

• Ontstaan van escape varianten?



Individu:

● Infectie

● Ziekte, sterfte

● Transmissie

Benodigde immuniteit:    ++++++              +++++           ++++         +++

Groep



Booster niet hetzelfde als 3e dosis bij immuungecompromitteerden

Verhogen vaccinatiegraad : groter effect op ziekenhuis- en IC-opnames

Vaccins beschermen – ook in NL – nog goed tegen ernstige COVID-19

Aanwijzingen voor afname immuniteit tegen infecties en milde COVID-19

Voordelen van later boosteren:

• Vaccins in te zetten voor 1e/2e prikken buiten Nederland

• Ontwikkeling aangepaste boostervaccins afwachten

• Langer interval is beter

• Boostering treedt ook op door natuurlijke (milde) infectie bij gevaccineerden

• Hogere deelname als booster urgenter is





Take to 
work 
messages

Booster:

• Op voet blijven volgen van effectiviteit van 
vaccins tegen ernstige ziekte

• Als effectiviteit afneemt: snel en gericht 
boosteren

• Welke groep als eerste: niet te voorspellen

• Wanneer eerste boosters nodig: niet te 
voorspellen

3e prik immuungecompromitteerden:

• Medisch specialisten selecteren

• Lijst RIVM website

• GGD vaccineert



Zwangere vrouwen gevoelig voor luchtweginfecties

• Hoogstand diafragma

• Immuunsuppressie

Grootste deel infecties verloopt asymptomatisch-mild (koorts/hoesten)

Van 100 zwangere vrouwen met COVID-19 worden 4 opgenomen => 3 aan beademing !

Deltavariant:  1 op 7 symptomatische zwangere vrouwen   => ziekenhuis opname

2-3x zoveel kans op IC opname als niet zwangere leeftijdsgenoot

Meer kans op (iatrogene) vroeggeboorte

Standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed, NVOG 2021
Coronavirus infection (COVID-19) in pregnancy, RCOG guideline 2021
Allotey et al. BMJ 2020



FOETUS EN 
SARS-COV-2

Schoenmakers et al. J. Pediatric Infect Dis Soc 2021

Overdracht naar 
(ongeboren) kind in 2-3%

Geen aangeboren 
afwijkingen

“Kapotte placenta”-> Meer 
intra uteriene vruchtdood



Vaccinatie zwangere vrouw

Dec 2020: hoog risico groepen

April 2021: iedere zwangere vrouw

Juli 2021: ieder trimester zwangerschap

mRNA vaccins

Immuunrespons zwangere gelijk niet-zwangere

Bescherming moeder en kind

Standpunt vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed, oa NVOG KNOV 2021
Collier et al. JAMA 2021
Gray et al. AJOG 2021



Onvruchtbaar en miskramen?

Vaccinatie mRNA geeft signaal SARS-CoV-2 spike proteïne te maken

Spike proteïne zou lijken op placentair syncytine-1

Antistoffen tegen placenta 

Geen aanwijzingen onvruchtbaarheid dierproeven en klinische data 
(150.000 zwangerschappen)

Verschil spike proteïne en syncytine-1 evident

Male et al. Nature immunology 2021
Kloc et al. Biology 2021

Shimabukoro et al. NEJM 2021, Zauche et al NEJM 2021



Vaccinatie tijdens lactatie

• Beschermende antistoffen in moedermelk

• Vaccin naar kind onwaarschijnlijk

• Vertering vaccin in maagdarmkanaal



Informatiekaart 
vaccinatie

• https://www.nvog.nl/wp-
content/uploads/2021/06/Infor
matiekaart-wel-of-geen-prik-
tegen-corona-tijdens-de-
zwangerschap.pdf

Download informatiekaart:

https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/06/Informatiekaart-wel-of-geen-prik-tegen-corona-tijdens-de-zwangerschap.pdf


Take-to-work 
messages

Vaccinatie blijft eigen keuze, probeer actief 
voor te lichten

Vaccinatie effectief in voorkomen kritische 
COVID-19 bij zwangere vrouwen

Secundair aan COVID-19 meer 
vroeggeboorte en intrauteriene vruchtdood

Bescherming kind door antistoffen over 
placenta en tijdens borstvoeding

Miskraam percentage na vaccinatie even 
hoog als achtergrond risico

Geen effecten vaccin op vruchtbaarheid



Drang en dwang

• Continuum: volledige vrijheid - totale
dwang

• Klassiek-liberaal vrijheidsbegrip (JS 
Mill): vrijheid van de een reikt zover de 
vergelijkbare vrijheid van de ander niet
in gedrang komt

• Nuffield ladder of intervention







Zorgprofessional als
speciale groep

• Morele plicht tot beschermen kwetsbare 
patiënten (individueel) en bevorderen 
gezondheid (collectief)

• Lichamelijke integriteit, 
zelfbeschikkingsrecht (autonomie), 
keuzevrijheid

• Privacy, wetgeving (relatie werkgever –
werknemer)

• Andere speciale groepen?



Niet-
gevaccineerden

• Heel diverse groep, motieven verschillen

• Moreel verwijtbare laksheid, free-
rider gedrag?

• Slachtoffers van misinformatie en
beperkte gezondheidsvaardigheden?

• Te respecteren verschil in wereld- en
levensvisie?

• Gezondheidsschade voor persoon zelf
versus voor anderen



Global justice

• Geen booster vaccin in Westen ten koste
van armere landen

• Utilisme: zoveel mogelijk levens
redden

• Morele appél op solidariteit (maar dat
doen we op andere fronten ook niet
altijd)

• Welbegrepen eigenbelang: reservoir 
voor virus en mutaties

• Noodzaak bescherming kwetsbare burgers 
en volksgezondheid in NL (maar dan moet
die noodzaak er dus wel echt zijn) 



Take-to-work messages

• Aan elk dilemma zitten twee kanten, probeer die 
allebei te zien.

• Voor complexe problemen bestaan geen simpele
oplossingen.




