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Bijlage(n) 

Geachte heer Kullberg, 

De COVID-19 pandemie plaatst ons voor grote uitdagingen. Het kabinet wil de 
impact die het coronavirus op de volksgezondheid heeft zoveel mogelijk beperken. 
In afwachting van een vaccin tegen COVID-19 is het van belang om na te gaan op 
welke andere manieren we de samenleving kunnen beschermen. 

Wetenschappelijke kennis over het de afweerreactie van het lichaam, bij een 
infectie met het coronavirus, is van groot belang bij de bestrijding van deze 
pandemie. We weten dat het immuunsysteem op meerdere gebieden is betrokken 
bij voorkónnen, genezen, én verergeren van COVID-19. Enerzijds is er sprake van 
immuniteit tegen de infectie zelf en anderzijds is sprake van de afweerreactie van 
het lichaam tijdens de ziekte, die beloop en sterfte juist ongunstig kan 
beïnvloeden. Zoals u in uw brief van 8 mei jl. aangeeft, onderzoeken 
wetenschappers momenteel of een vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccin) 
zorgmedewerkers beter kan beschermen tegen een ernstige infectie met het 
coronavirus. Het BCG-vaccin kan een coronavirusinfectie niet voorkomen, maar 
draagt mogelijk bij aan een milder verloop van de ziekte. Ik deel uw mening dat 
de eerste resultaten van dit onderzoek aanleiding geven tot een nadere analyse, 
en daarom vraag ik de Gezondheidsraad te adviseren over het aanbieden van 
BCG-vaccinatie bij COVID-19. 

Adviesaanvraag 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen die u in uw brief beschrijft, vraag ik de 
Gezondheidsraad om op korte termijn de stand van de wetenschap ten aanzien 
van BCG-vaccinatie in kaart te brengen. Graag hoor ik of de BCG-vaccinatie 
ingezet kan worden in relatie tot COVID-19, en zo ja, hoe dat het beste kan 
gebeuren. Ik verzoek u daarbij ook de aandachtspunten aangaande BCG-
vaccinatie, die het RIVM u op 8 mei jl. heeft doen toekomen, te betrekken bij uw 
advies. Ook vraag ik u dit advies zo snel als mogelijk uit te brengen, na het 
beschikbaar komen van voldoende specifieke wetenschappelijke gegevens of, 
indien opportuun, voorafgaand daaraan. Graag zie ik dat hierbij ook relevante 
internationale adviezen worden betrokken. 
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Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat er wereldwijd 

sprake is van een schaarste aan dit vaccin, en dat het vaccin in Nederland gebruikt 

wordt om zuigelingen die een verhoogd risico lopen op een tuberculose-infectie te 

vaccineren. Ook hier moeten voldoende vaccins voor beschikbaar blijven. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport, 

Directie Publieke Gezondheid 
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