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Geachte heer Kullberg, 

Op 19 november jl. heeft de Gezondheidsraad het advies "Strategieën voor

COVID-19 vaccinatie" gepubliceerd. De ontwikkeling van COVID-19-vaccins 
verloopt in hoog tempo. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is 
gestart van de beoordeling van de COVID-19-vaccins van BioNTech/Pfizer en 
Moderna. Het EMA heeft aangegeven dat EMA, bij een goed verloop van de 
beoordeling, uiterlijk op 29 december een advies ter goedkeuring kan geven voor

het vaccin van BioNTech/Pfizer. Met deze informatie wordt nu alles op alles gezet 
om ervoor te zorgen dat vrijwel direct na goedkeuring en markttoelating in 
Nederland gestart kan worden met de vaccinatiecampagne. Alles is erop gericht 
om in januari te kunnen starten met vaccineren. In dit kader vraag ik de 
Gezondheidsraad, in aanvulling op het advies over de prioritering van 
doelgroepen, te adviseren over de inzet van het BioNTech/Pfizer vaccin. 

Adviesaanvraag 

In de vaccinatiestrategie die het kabinet op 20 november 2020 aan de Tweede 
Kamer heeft gestuurd, zijn - op basis van het eerdere advies van de 
Gezondheidsraad - de doelgroepen benoemd die met prioriteit gevaccineerd zullen 
worden. Daarbij gaat de aandacht van het kabinet allereerst uit naar kwetsbare 
groepen, zoals bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een 
verstandelijke beperking, en de zorgmedewerkers die met deze groepen werken. 
Binnen deze eerste groep wil het kabinet het vaccin van BioNTech/Pfizer inzetten 
voor het vaccineren van de zorgmedewerkers in de verpleeg(huis)zorg, · 
gehandicaptenzorg (intramuraal en extramuraal), en medewerkers in de 
wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Dat gebeurt vanwege de logistieke 
kenmerken van het vaccin op centrale locaties. 

Ik verzoek de Gezondheidsraad te adviseren over de inzet van het vaccin van 
BionNTech/Pfizer, waarbij - naast de groepen die het kabinet met prioriteit heeft 
benoemd - ook aandacht dient uit te gaan naar de inzet bij andere doelgroepen.· 
Graag hoor ik of het vaccin voor de prioritaire doelgroepen ingezet kan worden en 
welke contra-indicaties er mogelijk kunnen bestaan bij gebruik van dit vaccin. 
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Vanwege het grote maatschappelijke belang van de vaccinatiecampagne, die 

mogelijk op 4 januari zal starten, vraag ik u om deze adviesaanvraag met de 

hoogste prioriteit te behandelen. Ik verzoek u dit advies aan mij te verstrekken zo 

snel mogelijk nadat het vaccin door het EMA is goedgekeurd. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Hugo de Jonge
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