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Adviesaanvraag Gezondheidsraad inzet vaccins voor 

patiënten vanwege operatie of behandeling en stand van 

wetenschap COVID-19 vaccins en toediening 

Geachte heer Kullberg, 

Hierbij stuur ik u een adviesaanvraag toe inzake de verdere uitvoering van de 

COVID-19 vaccinatiestrategie. De adviesaanvraag richt zich op de groep patiënten 

voor wie een COVID-19 vaccinatie als voorwaarde geldt om een geplande operatie 

of behandeling te kunnen ondergaan, maar die volgens de vaccinatiestrategie nog 

niet in aanmerking komen binnen een bepaald leeftijdscohort of medische 

hoogrisicogroep. Daarbij realiseer ik me dat het in veel gevallen individuele 

situaties betreft, waarbij advies van de behandelend arts een belangrijke rol 

speelt, en dat er uiteenlopende redenen zijn die het definiëren van deze doelgroep 

complex maken. 

Adviesaanvraag 

Ik vraag de Gezondheidsraad te adviseren over de vraag of de patiënten voor wie 

een COVID-19 vaccinatie noodzakelijk is voorafgaand aan hun behandeling of 

geplande operatie met prioriteit in aanmerking zouden moeten komen voor 

vaccinatie. Daarbij valt te denken aan eenzelfde startdatum als nu geldt voor de 

zeven patiëntengroepen met een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop van 

COVID-19, zoals door de Gezondheidsraad benoemd in het advies van 4 februari 

j 1. 

Vanwege het grote maatschappelijke belang van de COVID-19 vaccinatie voor 

kwetsbare groepen, vraag ik u om deze adviesaanvraag met de hoogste prioriteit 

te behandelen. 

Daarnaast vraag ik de Gezondheidsraad ook om op basis van de laatste 

wetenschappelijke inzichten te adviseren over de verdere inzet van de beschikbare 

vaccins. Deze vraag vormt een aanvulling op de vragen die ik de Gezondheidsraad 

op 2 maart jl. heb gesteld over de volgende stappen in het vaccinatiebeleid. 
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Daarbij ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in de stand van de wetenschap ten 

aanzien van verschillende toedieningsvormen van vaccins, waarbij minder vaccin 

nodig zou zijn voor een effectieve antistofrespons. 

De beantwoording van deze vraag zou ik ook graag zo spoedig mogelijk 

tegemoetzien. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

Hugo de Jonge
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