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

Bijiage(n)

Correspondentie
uitsluitend richten aan
het retouradres met
vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Er zijn internationale ontwikkelingen rondom het vaccineren van kinderen van tot
en met 11 jaar waarover ik graag nader advies ontvang. Ik verzoek de
Gezondheidsraad om te adviseren over de mogelijkheid om kinderen met een
medisch risico jonger dan 12 jaar te vaccineren tegen COVID-19. Deze vraag is
met name van belang voor kwetsbare kinderen die behoren tot een van de
medische hoogrisicogroepen. Farmaceut BioNTech/Pfizer heeft aangekondigd op
korte termijn een aanvraag in te dienen bij het EMA voor beoordeling van het
coronavaccin voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Deze aanvraag staat in het
verlengde van het reeds gedane verzoek tot toelating aan de FDA. Vooruitlopend
op deze beoordeling vraag ik de raad te adviseren over de patiëntengroepen die in
aanmerking zouden moeten komen voor vaccinatie en daarbij relevante
internationale wetenschappelijke inzichten te betrekken. Om tot een
Gezondheidsraadadvies te komen is afstemming met medisch specialisten op dit
vakgebied gebied gewenst.
Vanwege het grote maatschappelijke belang, vraag ik u om deze adviesaanvraag
met de hoogste prioriteit te behandelen.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid
Welzijn en Sport,
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