Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Gezondheidsraad
T.a.v. de heer prof. dr. B.J. Kullberg
Postbus 16052
1500 BB DEN HAAG

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www. rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Kenmerk
1850358-220251-PDC19

Datum
Betreft

2 6 MAART 2021

Adviesaanvraag Gezondheidsraad verlenging interval
tussen de eerste en tweede vaccinatie
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Geachte heer Kullberg,
Hierbij stuur ik u een adviesaanvraag toe inzake de verdere uitvoering van de
COVID-19 vaccinatiestrategie. Vanwege het toenemend aantal besmettingen en
de opkomst van verschillende virusvarianten, heb ik de Gezondheidsraad op 2
maart jl. verzocht te adviseren over de mogelijkheden om de inzet van de
beschikbare vaccins te optimaliseren. Ik heb de raad daarbij gevraagd 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. Op 8 maart jl. heb ik dit advies ontvangen. De Gezondheidsraad
adviseerde om voor de vaccins van BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca een
twee-dosisschema te blijven hanteren en om de nu toegepaste intervallen niet
verder te verlengen.
Omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft stijgen, vraag ik de
Gezondheidsraad nogmaals te onderzoeken of verder uitstel van de tweede
vaccinatie kan bijdrage aan snellere bescherming van de samenleving en daarmee
een afname in het aantal ziekenhuisopnames.
Adviesaanvraag
Ik verzoek de Gezondheidsraad om, op basis van nieuwe beschikbare
wetenschappelijke studies, te adviseren over de vraag of het zinvol is om het
toegepaste interval tussen de eerste en tweede vaccinatie te verlengen. Het gaat
daarbij specifiek om de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Daarbij vraag ik
de raad het verwachte effect, dat uitstel van de tweede dosis vaccin heeft op het
aantal ziekenhuisopnames als gevolg van COVID-19, in kaart te brengen. Ik vraag
de raad hierbij gebruik te maken van modellering door het RIVM.
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Vanwege het grote maatschappelijke belang van de COVID-19
vaccinatiecampagne, vraag ik u om deze adviesaanvragen met de hoogste
prioriteit te behandelen. De beantwoording van deze vraag zou ik graag zo
spoedig mogelijk tegemoetzien.
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Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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