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Uw brief 

Bijlage(n) 

Geachte heer Kuilberg, 

De COVID-19 pandemie en de maatregelen die we genoodzaakt zijn te nemen om 
de verspreiding van het virus een halt toe te roepen hebben grote impact op onze 
samenleving. Met deze maatregelen wil het kabinet de gezondheid van kwetsbare 
mensen beschermen, de capaciteit in de ziekenhuizen beheersbaar houden en 
maximaal controle houden over de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-
2). 

Het is van groot belang dat er snel een vaccin beschikbaar komt. Wereldwijd 
werken onderzoekers aan de ontwikkeling van een COVID-19 vaccin. Zodra 
vaccins beschikbaar komen, zal vaccinatie een belangrijke rol spelen in de 
effectieve bestrijding van de uitbraak en de periode daarna. Ik vind het daarom 
van groot belang dat Nederland goed voorbereid is op de beschikbaarheid van een 
of meerdere vaccins tegen COVID-19. Vooruitlopend op het beschikbaar komen 
van een vaccin wil ik de Gezondheidsraad om advies vragen ten aanzien van 
vaccinatie tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). 

Adviesaanvraag 
Er is momenteel nog geen vaccin (actieve immunisatie) tegen het coronavirus 
(SARS-CoV-2) beschikbaar. Mogelijk kunnen reeds eerder neutraliserende 
antistoffen tegen het virus toegepast worden (passieve immunisatie). Daarom 
verzoek ik u een advies uit te brengen over zowel passieve als actieve vaccinatie 
tegen het coronavirus (SARS-CoV-2) en de daarmee mogelijk te behalen 
gezondheidswinst voor risicogroepen. Ik realiseer me dat dit afhankelijk is van het 
type vaccin dat uiteindelijk beschikbaar komt. Daarom vraag ik u om ook vanuit 
eerdere kennis over (andere) vaccins, in samenhang met informatie over de 
epidemiologie, risicogroepen en ziektelast als gevolg van COVID-19 aan te geven 
wat de verschillende mogelijkheden van vaccinatie zouden kunnen zijn. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, 

Omdat nog niet duidelijk is in hoeverre vaccins straks breed beschikbaar zijn, 
vraag ik u ook te adviseren aan welke eisen een vaccin moet voldoen voor brede 
toepassing in de bevolking, welke risico's kunnen optreden, welke organisatorische 
eisen gesteld worden en of hiervoor de infrastructuur aanwezig is. Tot slot zie ik 
graag dat u in uw advies aandacht besteed aan de vraag hoe vaccinatie een 
bijdrage kan leveren aan het bereiken van groepsimmuniteit. Ik verzoek u dit 
advies zo snel als mogelijk uit te brengen. 
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