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Geachte heer Kullberg, 

Op 2 november jl. heeft de Gezondheidsraad het kabinet geadviseerd een 

boostervaccinatie aan te bieden aan de groep mensen van 60 jaar en ouder en de 

bewoners van zorginstellingen vanaf 18 jaar. In reactie op uw advies heb ik 

aangegeven dit advies over te nemen en daarnaast ook een boostervaccinatie 

beschikbaar te stellen aan de groep zorgmedewerkers met direct 

patiëntencontact.  

 

In aanvulling op bovenstaande zijn er diverse internationale ontwikkelingen 

rondom het aanbieden van een boostervaccinatie aan verschillende doelgroepen. 

Zo hebben diverse landen aangekondigd een boostervaccinatie  beschikbaar te 

stellen aan alle personen die eerder één dosis van het Janssen-vaccin ontvingen. 

Onder andere de Belgische Hoge Gezondheidsraad heeft op 9 november jl. 

geadviseerd iedereen die is gevaccineerd met het Janssen-vaccin een extra 

vaccinatie aan te bieden met een mRNA-vaccin. Tevens zijn er landen die hebben 

aangekondigd één prik met het Janssen-vaccin niet meer als volledige vaccinatie 

te erkennen. 

 

Om bovengenoemde redenen vraag ik de Gezondheidsraad met de hoogst 

mogelijke spoed te adviseren over het aanbieden van een boostervaccinatie aan 

alle mensen die één prik met het Janssen-vaccin hebben ontvangen. Daarbij zijn 

de volgende vragen voor mij van belang: 

 

 Kan de Gezondheidsraad de beschikbare wetenschappelijke informatie 

over de effectiviteit van het Janssen-vaccin opnieuw wegen? Zijn er sinds 

het verschijnen van het advies van 2 november jl. nieuwe inzichten over 

de werkzaamheid, effectiviteit en veiligheid van boostervaccinatie voor de 

groep mensen jonger dan 60 jaar die het Janssen-vaccin hebben 

ontvangen? Ik vraag u hierbij ook de overwegingen van adviesorganen uit 

andere landen te betrekken, zoals de Ständige Impfkommission (STIKO) 

uit Duitsland en de Belgische Hoge Gezondheidsraad. 

 



 

Kenmerk 

3282235-1019880-PDC19 

Pagina 2 van 2 

 Indien de Gezondheidsraad positief adviseert ten aanzien van een 

boostervaccinatie voor deze groep, waar plaatst u de groep mensen jonger 

dan 60 jaar die een Janssen-vaccinatie hebben ontvangen in de volgorde 

waarin mensen in aanmerking komen voor een boostervaccinatie? 

 

 Is het mogelijk en wenselijk in alle gevallen een mRNA-vaccin aan te 

bieden als booster, mocht deze groep hiervoor in aanmerking komen? Zijn 

er leeftijdsgroepen voor wie een uitzondering gemaakt zou moeten 

worden? Ik vraag u hierbij ook de inzichten vanuit andere landen te 

betrekken. 

 

 Indien een boostervaccinatie voor de groep mensen die het Janssen-vaccin 

heeft ontvangen wordt geadviseerd, met welke interval moet dan rekening 

worden gehouden? 

 

Tot slot vraag ik de Gezondheidsraad, met bovengenoemde vragen als 

uitgangspunt, ook te adviseren over het aanbieden van een boostervaccinatie voor 

de groep mensen onder de 60 jaar die het vaccin van AstraZeneca hebben 

gekregen. Zorgmedewerkers en 60-plussers die met het AstraZeneca-vaccin zijn 

gevaccineerd, komen binnenkort al in aanmerking voor een boostervaccinatie. 

 

Vanwege het grote maatschappelijke belang vraag ik u om deze adviesaanvraag  

met de hoogste prioriteit te behandelen. Ik ontvang uw reactie graag uiterlijk 17 

november. 

 

Hoogachtend, 

De Minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 

 


