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Betreft: Aanpak van de pandemie (H1N1) door de EU in 2009

In juni 2009 kondigde de WHO fase 6 van het pandemiealarm af voor de H1N1-griep, nadat 
zij de definitie van pandemie pas de maand ervoor had gewijzigd, zodat de ernst van de ziekte 
er niet langer toe deed, maar alleen de geografische verspreiding.

Ondanks gegevens uit het zuidelijk halfrond dat het virus niet erg virulent was en een 
duidelijke erkenning van de Commissie in september 2009 dat de H1N1-griep alleen 
"gematigde symptomen" had veroorzaakt, waarbij de meeste patiënten slechts een "milde, 
spontaan genezende ziekte" kregen en de gezondheidsdiensten de zaak in het algemeen 
aankonden, bepaalde de Commissie potentiële doelgroepen voor vaccinatie die tussen 34% en 
60,5% van de totale bevolking uitmaakten. De doelgroepen werden bepaald als alle personen 
voor wie vaccinatie kon worden aanbevolen1.

Volgens de informatie van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) bedraagt het totale aantal 
aangegeven overlijdens in 2009 sinds het begin van de pandemie in de EU/EVA-lidstaten 
10452. Anderzijds had de Commissie geraamd dat de seizoensgriep ongeveer 40.000 doden 

                                               
1 Werkdocument van de diensten van de Commissie: "Vaccination strategies against pandemic (H1N1) 2009", 
SEC(2009) 1189 van 15.9.2009. 
2 ECDC Surveillance Report, 8 januari 2010.
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eist in een matig jaar en 220.000 in een bijzonder hevig griepseizoen1.

Op 29 september 2009 verleende de Commissie toestemming voor de eerste vaccins tegen de 
H1N1-griep, waarbij commissaris Verheugen zijn tevredenheid uitsprak over het feit "dat de 
Commissie in de kortst mogelijke tijd een besluit had kunnen nemen" ("that the Commission 
was able to decide in the shortest possible time")2.

Als antwoord op een brief aan een lid van het Parlement van dezelfde dag gaf de directeur van 
het ECDC, Zsuzsanna Jakab, toe dat "het klopt dat nog nooit toestemming voor een vaccin is 
verleend op grond van zo weinig gegevens" ("it is true that no vaccine has ever been 
authorized on so little data").

Kan de Commissie cijfers over de totale uitgaven van de lidstaten voor vaccins tegen de 
H1N1-griep presenteren? Is zij van mening dat, nu de risico's van de H1N1-griep erg 
beperkt waren, hetgeen al in de zomer van 2009 bekend was, zowel absoluut als met 
name in vergelijking met de seizoensgriep, deze uitgaven verantwoord zijn? Welke 
lessen trekt zij uit de EU-reactie op de pandemie – is zij bereid haar beleid met 
betrekking tot de paraatheid voor pandemische griep te herzien, met name wat de 
vaccinatiestrategieën betreft? Blijft zij van mening dat de vaccins waarvoor zij "in de 
kortst mogelijke tijd" ("in the shortest possible time") op basis van erg weinig gegevens 
toestemming heeft verleend, veilig zijn?

                                               
1 Proposal for a Council Recommendation on seasonal influenza vaccination,  COM(2009) 353 final/2
2 Persbericht van de Commissie "Commission paves the way for vaccinations for influenza pandemic (H1N1) 
2009". 


