
 

 

                                                                 
 
 
 
 

Dordrecht, 7 april 2021 
 
 
 
 
 

Betreft schriftelijke vragen over problemen rond vaccineren ouderen in Dordrecht 
tegen COVID-19 
 
Geachte heer Kolff, burgemeester/voorzitter Veiligheidsregio,  
 
De Dordtse Seniorenbond en de VSP blijven klachten ontvangen van oudere inwoners 
uit Dordrecht die thans in aanmerking komen voor een vaccin tegen Covid -19. 
 
Dordtse ouderen die zich willen laten vaccineren in Dordrecht, kunnen lang niet altijd in 
onze stad terecht. Ouderen moeten vaak ver reizen voor hun coronaprik omdat er in 
Dordrecht geen of onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. Verder staan ouderen vaak 
uren in de telefonische wacht bij de GGD om een prikafspraak te plannen. Daarna 



worden ze door het hele land verspreid. Er zijn zelfs meldingen van ouderen die zo 
ontmoedigd zijn dat zij de vaccinatie hebben laten schieten. 
 
Volgens ingewijden zijn er diverse oorzaken. Het probleem is dat er meerdere kapiteins 
op het vaccinatieschip staan en dat leidt ertoe dat het nu hier in Dordrecht stagneert. 
Momenteel prikken we maar 350 mensen per dag, omdat we te weinig vaccins hebben 
gekregen. Als je snel geprikt wil worden, kun je niet in Dordrecht terecht en word je 
verwezen naar andere woonplaatsen.  
GGD Zuid-Holland Zuid betreurt de problemen, maar kan naar eigen zeggen weinig aan 
de situatie doen. Er is sprake van een landelijk probleem. Wij willen wel meer prikken, 
maar er zijn gewoon niet genoeg vaccins.’’ Het is een ingewikkelde logistieke puzzel. 
 
Maar het gesol met ouderen leidt tot veel klachten. Wij zijn enorm blij dat Stroomlijn de 
Drechthopper heeft in gezet. Echter het vervoer van en naar de priklocatie met de 
Drechthopper neemt uren in beslag. Ook de wachttijden in onverwarmde ruimte op de 
priklocatie is geen pretje voor ouderen en dan ook nog geconfronteerd worden met 
Brabantse ouderen die blijkbaar in hun eigen gemeente geen vaccin kunnen krijgen.  
  
Nu ook de vaccinaties met het AstraZeneca vaccin wederom gestopt zijn en de geplande 
vaccinaties daardoor weer vertragingen lijken op te lopen, willen de VSP en de Dordtse 
Seniorenbond nu duidelijk zichtbare actie zien van het college in Dordrecht om 
verandering te brengen in de huidige situatie. We stellen daarom de volgende vragen: 
 

- Waarom kan de voorraad vaccins in Dordrecht niet worden verhoogd als blijkt 
dat er dagelijks te weinig vaccins zijn om de aan de beurt zijnde ouderen voor 
een vaccinatie te kunnen bedienen? 

- Hoe kan het zijn dat als er te weinig vaccins zijn voor de Dordtse ouderen en 
er wel een aanzienlijk aantal Brabantse ouderen naar Dordrecht worden 
doorverwezen? 

- Kan de gemeente Dordrecht ouderen behulpzaam zijn bij het plannen en 
telefonisch afspreken van een prikafspraak?  Veel ouderen kunnen niet 
urenlang bezig zijn met bellen en uren in de wacht staan. Het risico van 
afhaken en de prik maar niet nemen wordt door deze wachttijden bevorderd. 
Een onwenselijke situatie! 

- Kan frequentie van de ritten met de Drechthopper worden geïntensiveerd om 
lange wachttijden op de onverwarmde priklocatie te bekorten? 

- Kan de priklocatie worden verwarmd zodat ouderen wat comfortabeler deze 
noodzakelijke vaccinatie kunnen ondergaan? 
 

De VSP realiseert zich dat de burgemeester naar  zijn uiterste best doet om zijn invloed 
aan te wenden ter verbetering van het vaccinatieproces maar zien desondanks graag uw 
antwoorden op onze vragen tegemoet. 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Margret Stolk, namens de VSP Dordrecht 
Corrie Kieboom, namens de Dordtse Seniorenbond 
 
 


