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Adviesaanvraag interval BioNTech/Pfizer 

Geachte heer Kullberg, 

In het advies n.a.v. het tweede gezamenlijk overleg van het OMT en de 

gezondheidsraad van 14 januari jl. heeft u onder andere geadviseerd over de 

mogelijkheden om ruimte te creëren voor eerdere eerste vaccinatie door het later 

uitvoeren van de tweede vaccinatie. 

Advies 14 januari 

U geeft aan dat bij zowel het BioNTech/Pfizer als het Moderna-vaccin het 

vaccinatieschema bestaat uit 2 doses met een geadviseerd interval van 21 

(BioNTech/Pfizer) resp. 28 (Moderna) dagen. Zowel de GR als het OMT kunnen 

zich voorstellen dat het uitstellen van de tweede vaccinatie met maximaal 3 

weken (tot een interval van 6 weken, dus binnen de in de effectiviteitstudies 

onderzochte range) voordeel kan opleveren. U geeft aan dat, als niet alle 

benodigde vaccins gereserveerd worden voor de tweede vaccinatie deze, in geval 

van uitgestelde levering, in plaats van na 21-28 dagen, zo nodig uitgesteld kan 

worden tot maximaal 6 weken na de eerste vaccinatie. 

Aanpassing productinformatie 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de productinformatie van 

het BioNTech/Pfizer vaccin aangepast om zijn positie over het interval tussen de 

eerste en tweede dosis te verhelderen. Ik begrijp dat deze wijziging geen basis 

heeft in nieuwe feiten of onderzoeken. De productinformatie adviseert nu 

vaccinatie 3 weken na de eerste dosis in plaats van 'minstens 21 dagen'. Daarbij 

geeft het EMA aan dat deelnemers aan de klinische studies op basis waarvan 

werkzaamheid is berekend hun tweede dosis kregen binnen 19 tot 42 dagen na de 

eerste dosis, en dat 93, 1 % daarvan de tweede dosis tussen 19 en 23 dagen na de 

eerste heeft ontvangen. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen heeft mij 

laten weten dat haar standpunt niet is gewijzigd naar aanleiding van deze 

wijziging van de productinformatie. 
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Adviesaanvraag 

Ik vraag de Gezondheidsraad mij te adviseren of deze aanpassing van de 

productinformatie van het vaccin van BioNTech/Pfizer gevolgen zou moeten 

hebben op het vaccinatieschema, en zo ja welke. Ik vraag u hierbij rekening te 

houden met de huidige epidemiologische situatie. Daarnaast zien wij dat 

verschillende landen om ons heen kiezen voor uitstel van de tweede vaccinatie. 

Ons is hierover geen nieuwe informatie verschenen waarop deze keuze gebaseerd 

is. Graag vernemen we uw visie hierop. Vanwege het grote maatschappelijke 

belang van de vaccinatiecampagne, vraag ik u om deze adviesaanvraag met de 

hoogste prioriteit te behandelen. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Hugo de Jonge 
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