
Onderwerp: Uitrol vaccinatie en berichtgeving overlijden zeer kwetsbare ouderen in Noorwegen 
 
 
Beste allemaal,  
 
In de media (waaronder de Volkskrant van vrijdag 15 januari) zijn berichten verschenen over het 
overlijden van een aantal zeer kwetsbare ouderen in Noorwegen nadat ze het BioNTech/Pfizer-
vaccin  toegediend hadden gekregen. Ik heb navraag gedaan bij het RIVM en College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG), die het volgende melden (zie ook https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19/vragen-antwoorden):  
 
“Dit is het CBG bekend. Alle meldingen van mogelijke bijwerkingen in heel Europa worden verzameld 
(in Nederland door Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen, Lareb), onderzocht en besproken in 
het Europese geneesmiddelenbewakingcomité PRAC. De PRAC gaat na of het overlijden door het 
vaccin veroorzaakt is. Er is op dit moment geen contra-indicatie om deze groep te vaccineren. Mocht 
de PRAC besluiten dat hier aanleiding toe is, dan wordt er actie ondernomen, bijvoorbeeld in de 
vorm van waarschuwing of aanpassen van de productinformatie (bijsluiter, informatie voor 
zorgverleners). Lidstaten worden hierover geïnformeerd (in Nederland via het Lareb). Naast deze ad 
hoc veiligheidsupdates worden de vaccins ook maandelijks geëvalueerd. 
 
Op dit moment ziet het RIVM geen aanleiding om de uitvoering van het vaccinatieschema aan te 
passen. Uiteraard volgen RIVM, CBG en Lareb de ontwikkelingen op de voet. Zeker bij oude en heel 
fragiele mensen, beoordelen artsen in Nederland altijd of iemand geschikt is om te worden 
gevaccineerd. Alle bijwerkingen worden gemeld aan en onderzocht door het Lareb. Het Noorse 
medicijnagentschap (NOMA) heeft artsen gevraagd door te gaan met de vaccinatie, maar daarbij wel 
de situatie van erg kwetsbare mensen met onderliggende ziekte of aandoening extra goed te 
beoordelen.”  
 
Ingeval zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, melden we u dit. We gaan ervan uit dat– gegeven het 
bovenstaande – de start van de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor 
gehandicaptenzorg aankomende maandag doorgang vindt.  
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