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Adviesaanvragen Gezondheidsraad inzet vaccin Janssen 

& COVID-19 vaccinatiestrategie op de korte termijn 

Geachte heer Kullberg, 

Hierbij stuur ik u een tweeledige adviesaanvraag toe. Reden voor de 

gecombineerde aanvraag is de noodzaak om, gezien het reeds gestarte 

beoordelingstraject door het EMA, op korte termijn advies te ontvangen over de 

mogelijke inzet van het Janssen-vaccin. Gegeven de voorlopige schaarste aan 

vaccins en de opkomst van verschillende nieuwe virusvarianten, wil ik de 

Gezondheidsraad daarnaast vragen te adviseren over een aantal vraagstukken 

aangaande de vaccinatiestrategie. 

Adviesaanvraag inzet van het Janssen-vaccin 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is gestart met de beoordeling 

van het COVID-19-vaccin van farmaceut Janssen. De verwachting is dat het EMA, 

bij een goed verloop van de beoordeling, op 11 maart 2021 met een uitspraak 

over het vaccin van Janssen komt. Mijn inzet is erop gericht om vrijwel direct na 

goedkeuring en markttoelating in Nederland te starten met de uitrol van dit 

vaccin. Ik vraag de Gezondheidsraad daarom te adviseren over de inzet van het 

Janssen-vaccin binnen de reeds ingezette vaccinatiestrategie. Daarbij vraag ik de 

Gezondheidsraad welke contra-indicaties er zijn bij gebruik van dit vaccin. 

Adviesaanvraag COVID-19 vaccinatiestrategie op de korte termijn 

Het toenemend aantal besmettingen en de opkomst van diverse varianten 

noodzaakt tot de meest optimale inzet van beschikbare vaccins. Te meer omdat 

de beschikbare vaccins nog schaars zijn. Ik heb daarom het RIVM gevraagd om op 

basis van nieuwe beschikbare wetenschappelijke studies en modellering op korte 

termijn te bezien of er aanleiding is wijzigingen aan te brengen in het 

vaccinatiebeleid. Het RIVM bekijkt of het zinvol is om: 

• Slechts een eerste vaccinatie te zetten, dan wel een tweede dosis verder uit te

stellen, om zo sneller meer mensen een eerste dosis te kunnen geven.
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• Mensen die reeds een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt later te

vaccineren.

• Het AstraZeneca-vaccin ook te geven aan personen boven de 65 jaar.

De bevindingen van het RIVM worden op 2 maart met de GR gedeeld. Ik wil u 

vragen om, naar aanleiding van deze bevindingen, te adviseren of eventuele 

wijzigingen van het vaccinatiebeleid aan de orde zijn. Ik wil u vragen om de 

informatie met de grootst mogelijke spoed te duiden. 

Daarnaast wil ik u vragen op korte termijn te adviseren over de volgende stappen 

in het vaccinatiebeleid. Nu in steeds meer landen het vaccinatieprogramma op 

gang komt, is er ook steeds meer informatie beschikbaar over het effect van 

vaccinatie. Dat biedt de mogelijkheid om waar nodig onze strategie bij te sturen. 

Ik wil u daarom de volgende vragen voorleggen: 

• Is het mogelijk om twee verschillende vaccins binnen een vaccinatieschema te

combineren, en daarmee dus op een later moment een ander vaccin in te

zetten als tweede prik?

• Wat is de verwachting over het effect van vaccinatie op de transmissie van

SARS-CoV-2 in Nederland? Hoe moet dit beoordeeld worden in de

internationale context waarin verspreiding kan blijven plaatsvinden?

• Is al meer bekend over de beschermingsduur van de beschikbare vaccins?

• Eerder heb ik u gevraagd wat het effect is van het niet vaccineren van de

groep jonger dan 18 jaar. Aanvullend hierop ontvang ik graag advies over de

mogelijkheid ook personen jonger dan 18 jaar te vaccineren, gegeven dat

kinderen en jongeren ook een rol spelen in de verspreiding en het feit dat de

nu beschikbare vaccins pas vanaf 16 of 18 jaar gebruikt mogen worden

(conform advies EMA). Deze vraag is met name van belang voor kinderen die

behoren tot een van de medische risicogroepen. Graag hoor ik welke

mogelijkheden er zijn om deze groep te vaccineren, met welk vaccin dat zou

kunnen, en of het raadzaam is hun omgeving te vaccineren indien zij zelf geen

vaccin kunnen ontvangen.

Vanwege het grote maatschappelijke belang van de COVID-19 

vaccinatiecampagne, vraag ik u om deze adviesaanvragen met de hoogste 

prioriteit te behandelen. Het advies over de eerste drie vragen aangaande de 

vaccinatiestrategie ontvang ik graag op 5 maart 2021. De beantwoording van de 

overige vragen zou ik ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet zien. Het advies 

over de inzet van het Janssen-vaccin ontvang ik graag zo snel mogelijk nadat het 

vaccin door het EMA is goedgekeurd (naar verwachting op 11 maart). 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport

Hugo de Jonge
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