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Geachte heer Kullberg, 

De COVID-19-vaccinatiecampagne heeft inmiddels een nieuwe fase bereikt. Na de 
grootschalige vaccinatie ligt nu de nadruk op het fijnmazig vaccineren om de 
vaccinatiegraad verder te verhogen. Ook wordt de vraag pregnanter hoe we 
opgebouwde bescherming langdurig kunnen behouden. Om de verdere invulling 
van het COVID-19 vaccinatiebeleid in de aankomende periode te bepalen leg ik 
deze adviesaanvraag voor. 

In het Gezondheidsraadadvies van 14 september jl. over "Boostervaccinatie tegen 
COVID-19" heeft de raad gekeken naar de noodzaak van boostervaccinatie voor 
de algemene populatie. Op basis van RIVM-data concludeerde de Gezondheidsraad 
dat de in Nederland gebruikte coronavaccins een onverminderd hoge bescherming 
boden tegen ziekenhuis- en IC-opname door COVID-19. Tegelijkertijd wordt de 
vaccineffectiviteit nauwlettend gemonitord door het RIVM en twee wekelijks 
gerapporteerd aan VWS. Dit aan de hand van het aantal COVID-19 gerelateerde 
ziekenhuisopnames, de situatie in de verpleeghuizen en internationale studies. Op 
basis van recente RIVM-data gaf het OMT in zijn laatste advies van 11 oktober jl. 
dat de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname (95%) en IC-opname (98%) 
nog steeds hoog is in Nederland. Tegelijkertijd wordt in enkele internationale 
studies een mogelijke afname van de vaccineffectiviteit geobserveerd bij de 
hoogste leeftijdsgroepen. Uitgaand van het voorzorgsprincipe beoog ik mensen die 
het meest kwetsbaar zijn binnen afzienbare tijd een boostervaccin aan te bieden. 
Hierbij neem ik mee in overweging dat het van belang is om op individueel niveau 
doorbraakinfecties te voorkomen bij de meest kwetsbaren en verhoogde 
bescherming tegen mogelijke nieuwe varianten die worden geïntroduceerd door 
onder andere inkomende reizigers te bereiken. Ook gaat het er om het rondgaan 
van het virus in te blijven dammen door de transmissieremming te verbeteren. 

Ik wil de Gezondheidsraad in aanvulling op het advies van 14 september jl. om  
advies vragen op de volgende punten: 

• U heeft ons in eerdere adviezen geadviseerd de vaccinatiecampagne te starten 
met de mensen met het hoogste risico op ernstige COVID-19 beloop of sterfte 
aflopend naar mensen met het kleinste risico. Zijn er nieuwe inzichten ook in 
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aanvulling op het advies van 14 september jl. die er toe leiden de eerder door 
de Gezondheidsraad geadviseerde volgorde te heroverwegen voor de 
boostercampagne? 

• Waar plaatst u de zorgmedewerkers die werken met kwetsbare mensen in 
deze volgorde? 

• Is het mogelijk en wenselijk om in alle gevallen een mRNA-vaccin aan te 
bieden als booster? Ook na een primaire serie met het coronavaccin van 
AstraZeneca of Janssen? 

• Is het mogelijk om heteroloog te vaccineren met mRNA-vaccins van 
BioNTech/Pfizer en Moderna? 

• Welke aspecten zijn verder van belang om bij de uitvoering van een eventuele 
boostercampagne te betrekken? Te denken valt aan het interval tussen de 
laatste prik en het booster-vaccin. 

• Zijn er sinds het vorige advies van 14 september jl. nog nieuwe inzichten over 
de over de werkzaamheid, effectiviteit en veiligheid van boostervaccinatie? 

Vanwege het grote maatschappelijke belang, vraag ik u om deze adviesaanvraag 
met de hoogste prioriteit te behandelen. In verband met de benodigde 
voorbereidingstijd voor de uitvoerende partijen van de vaccinatiestrategie, 
ontvang ik uw reactie graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 2 november. 
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Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondhei 
Welzijn n port 

Hugo de Jonge 
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