
 

 

(86) Een omhooggevallen vaccinatiebaas. 

 

De vaccinatiebaas bij de RIVM, Jaap van Delden gaf een 

interview met het AD. Hij deed daarbij een uitspraak, die bij 
de huisartsen in het verkeerde keelgat is geschoten. Tijdens 

dit interview kreeg hij de vraag of hij het zou begrijpen als 65-
plussers besluiten te wachten op het Pfizer-vaccin, dat ze 
binnenkort bij de GGD kunnen krijgen, zodat ze geen 

AstraZeneca hoeven te ontvangen bij de huisarts. Hij 
reageerde daarop: “” Terecht. Als ik 66 zou zijn en de 
huisarts me zou bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag 

AstraZeneca of over twee of drie weken Pfizer.” Niet alleen de 
huisartsen, maar ook ik ben goed pissed op deze meneer Van 

Delden achter zijn RIVM bureautje. Mijn vrouw en ik zijn 
namelijk 65 en 67 jaar en wij zijn vorige week door onze 
huisarts gebeld met de mededeling, dat wij volgende week 

woensdag bij hem gevaccineerd kunnen worden met 
AstraZeneca. Ja graag dus. Wij willen zo vlot mogelijk een 

vaccin. Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor de 
gemeenschap, zodat we dus meer vrijheid zullen krijgen. 
Vervolgens lees ik ergens, dat de RIVM diep door het stof is 

gegaan, na deze opmerking van de vaccinatiebaas. Nou diep 
door het stof??? De reactie is niets anders als zich te 
verschuilen achter wat ambtelijk persvoorlichtersgelul, waar 

mijn broek van afzakt: “Wij betreuren de onrust die is 
ontstaan onder huisartsen naar aanleiding van uitspraken 

over het AstraZeneca-vaccin. We hebben veel waardering voor 



al het werk dat in dit COVID-jaar is verzet door de 

huisartsen. Gezamenlijk met alle ketenpartners willen wij 
Nederland zo snel mogelijk vaccineren en beschermen tegen 
de gevolgen van COVID-19. De Gezondheidsraad heeft 

geadviseerd AstraZeneca in te zetten voor de groep 60-65 jaar 
en de huisartsen vaccineren momenteel deze groep van circa 

1 miljoen mensen”, vervolgt het RIVM. „Daarvoor is nu én 
voor de tweede prik zeker nog AstraZeneca nodig. Een goed 
vaccin dat bescherming biedt tegen de gevolgen van Covid en 

waarvoor de huisartsen alles op alles zetten om zoveel als 
mogelijk mensen uit deze groep te vaccineren.” Wat een 
slappe hap. Als je als RIVM ballen had, dan had je deze 

meneer Jaap van Delden direct de laan uitgestuurd. Zonder 
bedankje en zonder een warme handdruk. Misschien een 

AstraZeneca vaccinatie, wanneer hij de beurt is.  Ik begrijp de 
huisartsen helemaal. Ik begrijp nu ook, waarom de vaccinatie 
niet zo goed op gang is gekomen. Ik dacht dat het aan de 

minister lag of aan te weinig ontvangen vaccin was, maar ik 
weet nu wel beter. Het ligt volgens mij aan de incompetentie 

van de vaccinatiebaas Jaap van Delden. Wie zich brandt, 
moet ook op de blaren zitten. Stuur hem voor straf maar 
terug naar de GGD, waar hij zich verdienstelijk kan maken in 

de zo door hem geliefde Pfizer vaccinatiestraten. 
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