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Geachte heer De Jonge, mevrouw Van Diemen, 

 

Graag vragen wij, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) , u om kanker 

expliciet als medische indicatie op te nemen in het COVID-vaccinatieprogramma. De medische 

noodzaak hiertoe wordt onderschreven door de Europese vereniging van medische oncologie (ESMO): 

https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination. 

 

Risico’s van COVID-19 bij mensen met kanker  

De (nog beperkte) beschikbare data lijken erop te wijzen dat kankerpatiënten een verhoogde kans 

hebben op een slechter beloop van COVID-19 dan de algemene bevolking. Daarom stellen zowel 

Europese als Amerikaanse oncologen dat kankerpatiënten als kwetsbare groep prioriteit moeten 

krijgen in het vaccinatieprogramma. In deze risicogroep zijn geïncludeerd:  mensen die kanker hebben 

en hiervoor al dan niet in behandeling zijn en mensen die in de controlefase zitten na afronding van de 

behandeling. De betreffende internationale bevindingen en verklaringen kunt u vinden op:  

• www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination  

• https://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2020/12/22/2159-8290.CD-20-1817  

• www.sitcancer.org/aboutsitc/press-releases/2020/sitc-statement-sars-cov-2-vaccination-cancer-

immunotherapy   

 

Twee derde kankerpatiënten wil gevaccineerd worden  

Uit de NFK-Doneer Je Ervaring-peiling “Kankerzorg in de anderhalvemetersamenleving: wat is jouw 

ervaring?”, gehouden tussen 6 oktober en 3 november 2020, bleek dat mensen met kanker zelf ook de 

urgentie voor vaccinatie voelen. Twee derde van de kankerpatiënten gaf toen aan gevaccineerd te 

willen worden tegen corona, en van hen wil ruim de helft dat graag met voorrang. Van de 

kankerpatiënten die niet meer beter worden, geeft ruim 7 op de 10 mensen aan gevaccineerd te willen 

worden, waarvan zelfs twee derde graag met voorrang. De volledige rapportage kunt u vinden op: 

https://nfk.nl/nieuws/twee-derde-kankerpatiënten-wil-gevaccineerd-worden-tegen-corona . 

 

Veel zorgen over coronabesmetting  

De angst voor een coronabesmetting is groot onder kankerpatiënten en de eerste onderzoekscijfers 

laten zien dat deze angst helaas mogelijk terecht is. In de Doneer Je Ervaring-peiling “Gevolgen van de 

coronacrisis voor kanker: wat is jouw ervaring?”, gehouden tussen 29 maart en 18 april 2020, gaf meer 

dan de helft van de kankerpatiënten die nu behandeld worden of nog moeten starten, aan dat ze zich 

wel (veel) zorgen maken om het virus te krijgen. De volledige rapportage kunt u vinden op: 
https://nfk.nl/onderzoeken/gevolgen-van-de-coronacrisis-voor-kankerpatiënten-wat-is-jouw-ervaring.  
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Conclusie  

Veel kankerpatiënten leven sinds maart in isolatie, uit angst voor een coronabesmetting. Helaas laten 

de eerste onderzoeksresultaten zien dat deze angst terecht lijkt, zelfs tot en met de controlefase na 

afronding van de behandeling. Experts verwachten dat het vaccin werkt bij mensen met kanker.  Alleen 

inzake mensen die op dit moment chemo- en/of immunotherapie ondergaan, is extra onderzoek nodig 

om te weten of het vaccin hen voldoende beschermt tegen COVID-19. Wij hopen dat het 

veelbelovende Nederlandse onderzoek dat hiervoor in de steigers staat, snel kan starten. In navolging 

van de internationale oncologen willen wij het belang benadrukken dat kankerpatiënten na vaccinatie 

worden gemonitord om eventuele ongewenste effecten tijdig te signaleren. Ook vinden wij het 

belangrijk dat bevindingen worden opgenomen in een (inter-)nationale registratie, zodat de 

noodzakelijke kennis over coronavaccinatie bij kanker internationaal zo snel mogelijk wordt 

opgebouwd. 

 

Onze vragen aan u 

Gisteren publiceerde u een ambitieuze roadmap voor de COVID-vaccinatie. Onze vragen aan u zijn: 

- Kunnen kankerpatiënten, zoals hierboven gespecificeerd, expliciet worden benoemd als 

mensen met een medische indicatie? 

- Kunt u garanderen dat ook kankerpatiënten ouder dan 60 eenzelfde prioriteit krijgen? 

 

Voor vragen of opmerkingen is Irene Dingemans, belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg 

(i.dingemans@nfk.nl) contactpersoon. 

 

We wensen u wijsheid in het COVID-19-beleid en zien uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Drs. Arja Broenland   

Directeur-bestuurder NFK 
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