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Gezamenlijke adviesaanvraag Gezondheidsraad en OMT 

t.b.v. COVID-19 vaccinatiestrategie korte en 

middellange termijn

Geachte heren Kullberg en Van Dissel, 

Hierbij stuur ik u een adviesaanvraag toe ten behoeve van zowel de 

Gezondheidsraad als het Outbreak Management Team (OMT). Reden voor de 

gecombineerde adviesaanvraag is de wens om, op basis van de expertise van 

beide gremia, de juiste koers te kunnen bepalen in het COVID-19 vaccinatiebeleid 

in de aankomende periode. 

Momenteel zitten we midden in de vaccinatiecampagne om de SARS-Cov-2 

pandemie te bestrijden. In deze fase streven we ernaar om de Nederlandse 

bevolking zo snel mogelijk een corona-vaccin aan te bieden. Tegelijkertijd kijken 

we vooruit naar de periode na deze pandemische fase en wordt reeds gewerkt aan 

het verzekeren van voldoende vaccins voor de komende twee jaar. Een eerste 

vraag die daarbij voor ons ligt is de mogelijke noodzaak van een additionele 

vaccindosis op de korte termijn. 

Hierbij realiseer ik me dat de prognose van de ontwikkeling van het coronavirus 

SARS-CoV-2 grote onzekerheidsmarges kent. Op dit moment is het onduidelijk 

wanneer de endemische fase bereikt zal worden, in Nederland maar ook in de rest 

van de wereld, en of we ons al dan niet op structurele basis moeten beschermen 

met een vaccin. Ook de mate waarin de samenleving immuniteit opbouwt na een 

doorgemaakte SARS-Cov-2 infectie of vaccinatie is onbekend. Ik wil de 

Gezondheidsraad en het OMT daarom vragen de meest waarschijnlijke 

toekomstige ontwikkelingen te beschrijven, rekening houdend met recente 

epidemiologische data, uitkomsten van modellering en nieuwe wetenschappelijke 

inzichten, op nationaal en internationaal niveau. 

COVID-19 vaccinatiestrategie op de korte termijn 

Ik verzoek de Gezondheidsraad en het OMT te adviseren over wat op korte termijn 

nodig is om de samenleving zo goed mogelijk te blijven beschermen tegen 

bestaande en nieuwe virusvarianten. In verschillende wetenschappelijke studies 

wordt momenteel onderzocht of een booster-vaccin, die enkele weken of maanden 

na de laatste prik wordt gegeven, een significante bijdrage kan leveren aan de 

bescherming tegen SARS-CoV-2. Ook wordt internationaal gediscussieerd over het 

al dan niet geven van een booster. Het kabinet wil zich tijdig voorbereiden op dat 
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wat nodig is, waaronder deze eventuele booster. Ik wil u daarom de volgende 

vragen voorleggen: 

• Is het zinvol om een extra dosis ('booster-vaccin') toe te voegen aan de

huidige vaccinatiecampagne in Nederland, om een verlengde bescherming te

bewerkstelligen en extra bescherming te bieden tegen nieuwe varianten van

SARS-CoV-2?

Indien de Gezondheidsraad en het OMT van mening zijn dat een booster-vaccin 

een zinvolle toevoeging is, speelt de volgende additionele vraag: 

• Zijn er aspecten waar in de voorbereiding rekening mee moet worden

gehouden? Te denken valt aan specifieke doelgroepen die in aanmerking

zouden moeten komen voor vaccinatie (bijvoorbeeld de 'griepprik-groep'), het

vereiste interval tussen de laatste prik en het booster-vaccin, en de

effectiviteit van booster-vaccins tegen zorgwekkende virusvarianten.

COVID-19 vaccinatiestrategie op de middellange termijn 

Daarnaast verzoek ik de Gezondheidsraad en het OMT om, op basis van de 

huidige inzichten, waar mogelijk te adviseren over de vaccinatiestrategie op de 

middellange termijn (2022, 2023), na afronding van de eerste vaccinatieronde en· 

een eventuele booster-vaccinatie. Dit mede met het oog op een mogelijk 

structureel vaccinatieprogramma en de voorbereidingen die daarvoor getroffen 

zouden moeten worden. Ik vraag de raad en het OMT hierbij aandacht te besteden 

aan de afbakening van mogelijke kwetsbare groepen die in aanmerking zouden 

moeten komen voor vaccinatie. Bijvoorbeeld de 'griepprik-groep', maar ook of 

deze groepsafbakening in dit verband nog nadere aanpassing vraagt. Inzichten die 

gedurende de huidige vaccinatiecampagne zijn verkregen ten aanzien van de 

bescherming van kwetsbare groepen, kunnen hierbij worden betrokken. 

Tijdlijn 

Vanwege het grote maatschappelijke belang, vraag ik u om de eerste 

adviesaanvraag met de hoogste prioriteit te behandelen. Vanwege de benodigde 

voorbereidingstijd voor de uitvoerende partijen van de vaccinatiestrategie, 

ontvang ik het advies over het eventuele booster-vaccin graag medio juni 2021. 

Wat betreft de vaccinatiestrategie op de middellange termijn is gefaseerde 

advisering mogelijk. Indien mogelijk ontvang ik een eerste advies graag in juli 

2021. Vanwege de zich ontwikkelende situatie vraag ik u er rekening mee te 

houden dat aanvullende vragen kunnen worden gesteld aangaande de 

vaccinatiestrategie op de middellange termijn. 

Hoogachtend,

De minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 

Hugo de Jonge

Directoraat Generaal 
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Programmadirectie COVID19 

Team C 
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