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vaccinatiestrategie derde prik 

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. Om de verdere invulling van het COVID-19-
vaccinatiebeleid voor de komende periode te bepalen stuur ik u deze 
adviesaanvraag toe. 

Ik wil de Gezondheidsraad vragen of er nieuwe inzichten zijn ten aanzien van de 
groepen die in aanmerkingen komen voor een derde prik vanwege onvoldoende 
bescherming na een volledige vaccinatie, daarbij rekening houdend met recente 
epidemiologische data en (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek. 

U heeft in uw advies van 14 september jl. de noodzaak onderschreven voor het 
toedienen van een derde prik bij de groep immuungecompromitteerde patiënten. 
Door (inter)nationaal onderzoek, o.a. via het deelprogramma vaccins van ZonMw, 
is meer en gedetailleerd inzicht ontstaan in de immuunrespons van verschillende 
patiëntgroepen met een immuunstoornis. Zo werd duidelijk dat het merendeel van 
deze groepen wel een goede immuunrespons opbouwt, maar een klein deel van 
deze groep niet. Deze groep wordt inmiddels uitgenodigd voor een derde prik. In de 
nabije toekomst worden nieuwe onderzoeksresultaten en inzichten verwacht (o.a. 
resultaten van de PRIDE-studie en gefinancierd vervolgonderzoek van de le  ronde 
door ZonMw). Om tijdig geïnformeerd te blijven en waar nodig geadviseerd te 
worden over een versterking van de initiële bescherming binnen de nu lopende 
campagne vraag ik u blijvend te adviseren wanneer nieuwe wetenschappelijke 
inzichten daar aanleiding toe geven. 

Vanwege het grote maatschappelijke belang, vraag ik u om deze adviesaanvraag 
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