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Geachte heer Kullberg, 

Op 4 juni 2021 heeft mijn voorganger de Gezondheidsraad verzocht te adviseren 
over de COVID-19-vaccinatiestrategie op de middellange termijn (2022/2023). 
Daarbij is gevraagd naar de stappen die gezet zouden kunnen worden na de 
eerste vaccinatieronde en een eventuele boostvaccinatie. Inmiddels is de 
boostcampagne in de afrondende fase, en hebben we te maken gekregen met 
nieuwe virusvarianten ten opzichte van het afgelopen jaar. Dit onderstreept het 
belang om opnieuw naar de strategie voor het komende jaar en de tijd daarna te 
kijken. In dit kader wil ik ook een langetermijnstrategie voor COVID-19-vaccinatie 
ontwikkelen. 

Er komt steeds meer wetenschappelijke informatie beschikbaar over de 
bescherming van de COVID-19-vaccins tegen verschillende virusvarianten. 
Daarom vraag ik de Gezondheidsraad om, in het verlengde van de adviesaanvraag 
van 4 juni 2021, te adviseren over 1) de vaccinatiestrategie op de middellange 
termijn en 2) een mogelijk structureel vaccinatieprogramma voor COVID-19. 
Daarbij realiseer ik mij dat de ontwikkeling van het coronavirus SARS-CoV-2 op de 
lange termijn nog grote onzekerheden kent. 

COVID-19-vaccinatiestrategie op de middellange termijn 
Zoals u in uw brief van 9 februari jl. aangeeft, zijn er steeds meer gegevens over 
de mate en duur van bescherming van vaccinatie binnen verschillende groepen. 
Mogelijk komen er in de komende maanden ook nieuwe vaccins beschikbaar die 
mogelijk de overdracht van het coronavirus beter tegengaan, beter werken tegen 
nieuwe varianten van het virus, en een robuustere bescherming bieden tegen 
ernstige ziekte en sterfte. Ik vraag de Gezondheidsraad in dit kader de laatste 
stand van de wetenschap in kaart te brengen en te adviseren op welke wijze de 
samenleving in het komende jaar het best beschermd kan worden met vaccinatie 
op momenten dat de epidemiologische situatie daartoe aanleiding geeft. 
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Ik verzoek de Gezondheidsraad daarbij, conform de adviesaanvraag van 4 juni 
2021, aandacht te besteden aan de volgende elementen: 

• Specifieke doelgroepen die in aanmerking zouden moeten komen voor 
(boost)vaccinatie; 

• Het vereiste interval tussen de vaccinaties; 
• De effectiviteit van (boost)vaccinatie tegen zorgwekkende virusvarianten. 

Ik vraag de Gezondheidsraad om mij, conform uw brief van 9 februari jl., binnen 
enkele weken van een afwegingskader waarin bovengenoemde elementen zijn 
betrokken te voorzien. 

Structureel COVID-19-vaccinatieprogramma 
In aanvulling hierop vraag ik de raad ook te adviseren over de inzet van COVID-
19-vaccins binnen een structureel vaccinatieprogramma. Ik vraag de raad op dit 
punt de beschikbare wetenschappelijke kennis in kaart te brengen en in ieder 
geval de volgende elementen mee te nemen in het advies: 
• De noodzaak van een vaccinatiestrategie voor de lange termijn, waarbij recen-

te epidemiologische ontwikkelingen zoals de opkomst van nieuwe virusvarian-
ten wordt betrokken; 

• De doelstellingen die met een structureel vaccinatieprogramma zouden moe-
ten worden nagestreefd. In hoeverre kan vaccinatie een bijdrage leveren aan 
het openhouden van de samenleving en het toegankelijk houden van de zorg? 
Zijn er daarnaast andere doelstellingen of aspecten die een plek zouden moe-
ten krijgen in de strategie? 

• De gezondheidswinst die door vaccinatie bereikt kan worden, anders dan al-
leen het verminderen van de ziektelast. Bijvoorbeeld de rol die vaccinatie kan 
spelen bij het verkleinen van de impact van uitgestelde zorg als gevolg van de 
coronapandemie; 

• Het type vaccins dat gebruikt zou moeten worden binnen een eventueel struc-
tureel vaccinatieprogramma; 

• De samenhang met de andere Nederlandse vaccinatieprogramma's, zoals het 
Nationaal Programma Grieppreventie. Ziet de raad bijvoorbeeld mogelijkheden 
om de griepprikcampagne en een eventueel vaccinatieprogramma tegen CO-
VID-19 te combineren? 
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Vanwege het grote maatschappelijke belang en de voorbereiding in het kader van 
de uitvoering van een dergelijk vaccinatieprogramma, vraag ik u om deze 
adviesaanvraag met hoge prioriteit te behandelen. Indien mogelijk ontvang ik 
graag in de zomer van 2022 een advies over de te volgen strategie voor de lange 
termijn. Wanneer hiertoe de wetenschappelijke informatie ontbreekt, vraag ik de 
raad mij hiervan tijdig op de hoogte te stellen. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport,

Ernst Kuipers
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