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Geachte heer Kullberg, 

Hierbij stuur ik u een adviesaanvraag toe over de inzet van het HIPRA-vaccin 
(PHH-1V-vaccin), een recombinant eiwitvaccin dat bedoeld is voor gebruik als 
booster, binnen de staande vaccinatiestrategie, indien dit vaccin wordt toegelaten 
tot de Europese markt. 

Nederland heeft 10.000 doses van het HIPRA-vaccin ingekocht voor 2022, zodat 
naast de mRNA-vaccins ook alternatieven beschikbaar zijn. De mogelijkheid 
bestaat om, indien gewenst, op een later moment nog extra doses van dit vaccin 
aan te kopen voor 2023. 

Adviesaanvraag 
Ik vraag de Gezondheidsraad te adviseren over de eventuele inzet van deze 
vaccins, en daarbij specifiek in te gaan op de volgende punten: 

- Voor welke doelgroepen kan het HIPRA-vaccin gebruikt worden? 
- Of, en zo ja, welke contra-indicaties er zijn bij het gebruik van dit vaccin? 
- Kan de Gezondheidsraad de werkzaamheid van dit boostervaccin duiden 

ten opzichte van de andere vaccins die als booster worden ingezet binnen 
de Nederlandse vaccinatiestrategie? 
Dient er rekening gehouden te worden met de vaccins die reeds ingezet 
zijn als primaire serie, booster of herhaalprik? Met andere woorden, kan 
dit vaccin heteroloog ingezet worden na elke mogelijke primaire serie? 
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Graag vraag ik u zo kort mogelijk na de registratie van het HIPRA-vaccin door het 

EMA een advies uit te brengen. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

Ernst Kuipers 

Kenmerk 

3427392-1034181-PDCV 

Pagina 2 van 2 


	Page 1
	Page 2



