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Maatregelen bij een grieppandemie  
 
 
   
In Zuidoost-Azië grijpt de vogelgriep om zich heen. Hoewel de kans daarop klein is, 
zou deze vogelgriep op korte termijn kunnen leiden tot een wereldwijde griepepidemie 
(pandemie) bij mensen. Het ontwikkelen van een vaccin tegen het nieuwe virus heeft 
dan nog tijd nodig. Welke maatregelen zou de Nederlandse overheid moeten treffen, 
mocht zo’n pandemie binnenkort Nederland bereiken? Vandaag biedt de 
Gezondheidsraad de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een interim-
advies over antivirale middelen aan. De commissie die het advies opstelde 
onderscheidt twee doelen: spreiding van de pandemie in de tijd door het aantal zieken 
zo klein mogelijk te houden, en indamming van de gevolgen van besmetting door het 
geven van antivirale therapie. 


Huisartsen en ziekenhuizen zullen beter in staat zijn de grieppatiënten te behandelen als 
de piek in het aantal zieken wordt afgetopt. Ook zal dan het maatschappelijk leven 
minder ontwricht worden en wint men tijd om voldoende antivirale middelen te 
produceren of een vaccin te ontwikkelen. De commissie adviseert om - als influenza 
zich in een bepaalde regio voordoet - massale gelijktijdige besmetting te voorkomen 
door daar de scholen te sluiten en evenementen waar veel mensen dicht opeen komen 
(voetbalwedstrijden, popconcerten) niet door te laten gaan. 


De Nederlandse overheid heeft gekozen voor het antivirale middel oseltamivir, een 
neuraminidaseremmer. De Gezondheidsraadcommissie vindt dat een goede keuze. Bij 
een tekort aan oseltamivir zou de overheid ook de neuraminidaseremmer zanamivir 
kunnen inkopen voor die patiënten die in staat zijn om een middel te inhaleren. 
Neuraminidaseremmers zijn schaars. De commissie adviseert daarom ze niet te 
gebruiken als preventiemiddel (profylaxe), maar ze te reserveren voor behandeling. 


Als in Nederland de eerste ziektegevallen bekend worden en geïsoleerd optreden, 
pleit de commissie voor behandeling van niet alleen de patiënt, maar ook – zo snel 
mogelijk na het optreden van de eerste ziekteverschijnselen - van diens gezins- of 
huisgenoten. Zo wordt de patiënt behandeld, en wordt bovendien verspreiding van het 
virus tegengegaan. De beslissing over het inzetten van deze vorm van behandeling zou 
het beste in handen van deskundigen gelegd kunnen worden, bijvoorbeeld het door de 
Nederlandse overheid ingestelde Outbreak Management Team.  
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Bij grotere aantallen patiënten adviseert de commissie binnen 48 uur na het 
optreden van de eerste ziekteverschijnselen neuraminidaseremmers te verstrekken aan 
patiënten uit de volgende drie groepen: 
• personen met ernstige afwijkingen of functiestoornissen aan de luchtwegen of het 


hart die bij infectie met het pandemische influenzavirus een grote kans hebben op 
decompensatie van de long- of hartfunctie. Ook patiënten met een insuline-
afhankelijke vorm van suikerziekte horen tot deze categorie; 


• professionals: allen die zorgdragen voor diagnose en behandeling van, en zorg voor 
grieppatiënten en allen die de logistiek van de hiervoor benodigde middelen 
verzorgen; 


• personen uit de eventuele pandemiespecifieke risicogroep: nu nog niet te definiëren 
groepen mensen die niet tot de ‘klassieke’ risicogroepen behoren, maar die wel 
meer risico lopen. 


De commissie adviseert om personen die niet tot een risicogroep behoren alleen met 
neuraminidaseremmers te behandelen als zij wegens complicaties van een influenza-
infectie in het ziekenhuis worden opgenomen. Een deel van deze overigens gezonde 
mensen zal de neuraminidaseremmers dan pas relatief laat ontvangen. Toch moeten 
volgens de commissie deze middelen dan worden ingezet omdat longontsteking door 
het influenzavirus één van de mogelijke complicaties is. 


Het advies is opgesteld door een commissie bestaande uit:  
� prof. dr J van der Noordaa, voorzitter; emeritus hoogleraar virologie; Academisch Medisch Centrum, 
Amsterdam � prof. dr GJ Bonsel, hoogleraar sociale geneeskunde; Academisch Medisch Centrum, 
Amsterdam � PJ van Dalen, adviseur; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag 
� prof. dr JT van Dissel, hoogleraar infectieziekten; Leids Universitair Medisch Centrum � dr GA van Essen, 
huisarts; Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht � prof. dr JWM van der Meer, hoogleraar inwendige 
geneeskunde; Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen � prof. dr ADME Osterhaus, 
hoogleraar virologie; Erasmus MC, Rotterdam � dr RRR Huijsman-Rubingh, adviseur; Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag � prof. dr EJ Ruitenberg, hoogleraar internationale 
volksgezondheid; Vrije Universiteit, Amsterdam � prof. dr P Smits, hoogleraar farmacologie; Universitair 
Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen � dr EW Steyerberg; Instituut Maatschappelijke 
Gezondheidszorg, Rotterdam � drs ACG Voordouw; College ter beoordeling van geneesmiddelen, 
Den Haag � dr K Groeneveld, secretaris; Gezondheidsraad, Den Haag 


De publicatie 'Antivirale middelen bij een grieppandemie; gebruik bij schaarste', 
nr 2004/05 is verkrijgbaar bij het Secretariaat van de Gezondheidsraad, 
fax 070 340 75 23, e-mail: order@gr.nl, www.gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen 
verstrekt dr K Groeneveld, tel. (070) 340 5688, e-mail , k.groeneveld@gr.nl. 
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Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 


  
Onderwerp : aanbieding interimadvies over antivirale middelen bij een grieppandemie 
Uw kenmerk : POG/ZP 2.393.860 
Ons kenmerk : -1202/KG/ts/768-E 
Bijlagen : 1 
Datum : 24 februari 2004 


Mijnheer de Minister, 


Hierbij bied ik u een interimadvies aan over antivirale middelen bij een grieppandemie. Het advies 
is opgesteld door een daartoe ingestelde commissie en getoetst door de Beraadsgroep Infectie & 
Immuniteit van de Gezondheidsraad. Het interimadvies bevat het antwoord op een deel van de 
vragen uit de adviesaanvraag over antivirale middelen (uw kenmerk POG/ZP 2.393.860, d.d. 7 
augustus 2003), waarin u de Gezondheidsraad verzocht om een weergave van de stand van 
wetenschap over deze middelen en om een toetsing van het RIVM-rapport Scenario-ontwikkeling 
zorgvraag bij een influenzapandemie. Deze toetsing zal onderdeel zijn van een later uit te brengen 
tweede advies. 


De Gezondheidsraad heeft begin februari 2004 besloten tot het uitbrengen van een interimadvies 
wegens het massale optreden van vogelgriep in Zuidoost-Azië, dat op korte termijn zou kunnen 
leiden tot een grieppandemie bij mensen. Het voor u liggende advies gaat uit van de – vooralsnog 
hypothetische – situatie dat er een pandemie is ontstaan en dat deze pandemie Nederland bereikt. 
De commissie doet aanbevelingen die moeten leiden tot spreiding van de pandemie in de tijd en 
indamming van de gevolgen van infectie. Ik ben het met de conclusies van de commissie eens.  


Het interimadvies is na de installatie van de commissie binnen één maand tot stand gekomen. 
Hiermee heeft de Raad tegemoet willen komen aan de grote urgentie die dit onderwerp ook bij uw 
ministerie heeft. De verkorting van het gebruikelijke adviestraject is mogelijk geworden door grote 
inzet van zowel commissie als secretariaat van de Gezondheidsraad. De commissie hoopt het 
tweede advies rond de zomer van dit jaar uit te brengen. 


 Hoogachtend, 


 
prof. dr M de Visser 
Vice-voorzitter 


  
B e z o e k a d r e s  P o s t a d r e s  
P a r n a s s u s p l e i n  5  P o s t b u s  1 6 0 5 2  
2 5 1 1  V X   D e n  H a a g  2 5 0 0  B B   D e n  H a a g  
T e l e f o o n  ( 0 7 0 )  3 4 0 5 6 8 8  T e l e f a x  ( 0 7 0 )  3 4 0  7 5  2 3  
E - m a i l :  k . g r o e n e v e l d @ g r . n l  w w w . g r . n l  











Antivirale middelen bij een grieppandemie


gebruik bij schaarste


aan:


de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Nr 2004/05, Den Haag, 24 februari 2004







De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en 
het parlement “voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstuk-
ken op het gebied van de volksgezondheid” (art. 21 Gezondheidswet). 


De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van 
Volksgezondheid, Welzijn & Sport; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu-
beheer; Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. 
De Raad kan ook eigener beweging adviezen uitbrengen. Het gaat dan als regel om het 
signaleren van ontwikkelingen of trends die van belang kunnen zijn voor het overheids-
beleid.


De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden in bijna alle gevallen 
opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel benoemde – 
Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.


U kunt het advies downloaden van www.gr.nl.


Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. Antivirale middelen bij een grieppandemie. Den Haag: Gezondheids-
raad, 2004; publicatie nr 2004/05.


Preferred citation:
Health Council of the Netherlands. Antiviral agents in an influenza pandemic. The 
Hague: Health Council of the Netherlands, 2004; publication no. 2004/05.


auteursrecht voorbehouden


all rights reserved


ISBN: 90-5549-518-2


De Gezondheidsraad is lid van het International Network of Agencies for Health 


Technology Assessment (INAHTA). INAHTA bevordert de uitwisseling en samenwerking 


tussen de leden van het netwerk. 







Inhoud


Samenvatting  9


Executive Summary  11


1 Inleiding  13


2 Maatregelen  15
2.1 Spreiding van het aantal geïnfecteerden en zieken in de tijd  15
2.2 Therapie met antivirale middelen  15


3 Behandeling bij schaarste  19
3.1 De eerste patiënten  19
3.2 Personen die tot een risicogroep behoren  20
3.3 Personen die niet tot een risicogroep behoren (overigens gezonde personen)  21
3.4 Professionals  21
3.5 Pandemiespecifieke risicogroepen  22
3.6 Bij toenemende hoeveelheid neuraminidaseremmers  23


4 Tot slot  25
4.1 Vaccinatie  25
4.2 Onderzoek  25

Inhoud 7







Literatuur  27


Bijlagen  29
A De adviesaanvraag  31
B De commissie  35

8 Antivirale middelen bij een grieppandemie







Samenvatting


Op 8 augustus 2003 ontving de Gezondheidsraad een adviesaanvraag van de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over antivirale middelen bij een grieppandemie. 
De minister vroeg de Gezondheidsraad om een weergave van de stand van wetenschap 
over antivirale middelen en om een toetsing van het RIVM-rapport Scenario-ontwikke-
ling zorgvraag bij een influenzapandemie.


Het massale optreden van vogelgriep in Zuidoost-Azië, dat op korte termijn zou 
kunnen leiden tot een grieppandemie bij mensen, heeft de Gezondheidsraad doen beslui-
ten tot het uitbrengen van een interimadvies over antivirale middelen. In dit interimad-
vies geeft de daartoe ingestelde commissie aan welke maatregelen er naar haar idee 
genomen moeten worden wanneer zo’n grieppandemie binnenkort Nederland zou berei-
ken. De commissie onderscheidt twee doelen: spreiding van de pandemie in de tijd door 
reductie van het aantal zieken en indamming van de gevolgen van infectie door het 
geven van antivirale therapie.


Huisartsen en ziekenhuizen zullen beter in staat zijn de patiënten te behandelen als de 
piek(en) in het aantal zieken worden afgetopt. Ook zal dan het maatschappelijk leven 
minder ontwricht worden en wordt tijd gewonnen tot er voldoende antivirale middelen 
zijn of er een vaccin beschikbaar komt. De commissie adviseert om – als influenza zich 
in een bepaalde regio voordoet – massale gelijktijdige besmetting tegen te gaan door 
daar de scholen te sluiten en evenementen waar veel mensen dicht opeen komen te ver-
bieden. De commissie denkt bij dit laatste bijvoorbeeld aan voetbalwedstrijden en pop-
concerten.
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De commissie kan zich vinden in de keuze van de Nederlandse overheid voor de neura-
minidaseremmer oseltamivir als antiviraal middel. De commissie geeft in overweging 
om, bij een tekort aan oseltamivir, de neuraminidaseremmer zanamivir in te kopen voor 
die patiënten die naar verwachting geen problemen zullen ondervinden met de bij dit 
middel noodzakelijke inhalatie.


Gelet op de schaarste van de neuraminidaseremmers adviseert de commissie deze 
middelen te gebruiken voor behandeling en niet voor profylaxe, ondanks het bescher-
mende effect tegen infectie.


Als in Nederland de eerste ziektegevallen bekend worden en geïsoleerd optreden, 
pleit de commissie voor behandeling van niet alleen de patiënt, maar ook van diens 
gezins- of huisgenoten, zodra de eerste ziekteverschijnselen zich bij hen manifesteren. 
Op deze manier wordt de patiënt behandeld, en wordt bovendien verspreiding van het 
virus tegengegaan. De beslissing over het inzetten en stoppen van deze vorm van behan-
deling zou het beste in handen van deskundigen gelegd kunnen worden, bijvoorbeeld het 
door de Nederlandse overheid ingestelde Outbreak Management Team. 


Bij grotere aantallen patiënten adviseert de commissie binnen 48 uur na het optreden 
van de eerste ziekteverschijnselen neuraminidaseremmers te verstrekken aan patiënten 
uit de volgende drie groepen:
• personen uit de risicogroep met de hoogste urgentie uit het Gezondheidsraadadvies 


Vaccinatie bij een grieppandemie uit het jaar 2000, uitgezonderd de patiënten met 
furunculosis. Deze risicogroep omvat patiënten met ernstige afwijkingen of func-
tiestoornissen aan de luchtwegen, longen, of hart die bij infectie met het pandemi-
sche influenzavirus een grote kans hebben op decompensatie van de long- of 
hartfunctie. Ook patiënten met een insuline-afhankelijke vorm van suikerziekte 
horen tot de categorie met de hoogste urgentie;


• professionals, dat wil zeggen allen die zorgdragen voor diagnose en behandeling 
van, en zorg voor grieppatiënten en allen die zorgdragen voor logistiek van de hier-
voor benodigde middelen;


• personen uit de pandemiespecifieke risicogroep (als zich een dergelijke risicogroep 
voordoet).


De commissie adviseert om personen die niet tot een risicogroep behoren alleen met 
neuraminidaseremmers te behandelen als zij wegens complicaties van een influenza-
infectie in het ziekenhuis worden opgenomen. De commissie realiseert zich dat een deel 
van deze overigens gezonde mensen de neuraminidaseremmers pas relatief laat (meer 
dan 48 uur na het optreden van de eerste ziekteverschijnselen) zal ontvangen. De com-
missie komt desalniettemin tot haar aanbeveling omdat longontsteking door het 
influenzavirus één van de mogelijke complicaties is.
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Executive Summary
Health Council of the Netherlands. Antiviral agents in an influenza pandemic. 
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2004; publication no. 2004/05.


On 7 August 2003 the Health Council of the Netherlands received a request for advice 
from the Minister of Health, Welfare and Sport concerning the use of antiviral agents in 
an influenza pandemic. The Minister asked the Health Council to report on the current 
state of knowledge regarding antiviral agents and to review the National Institute of 
Public Health and Environmental Protection report entitled Scenario analysis of the 
expected number of hospitalizations and deaths due to pandemic influenza.


The massive incidence of avian influenza in South-East Asia, which could in the 
near future lead to an influenza pandemic in humans, has prompted a Health Council 
decision to publish an interim advisory report on antiviral agents. In this report, the 
investigating Committee indicates the measures that it believes would need to be taken 
if such a pandemic were to reach the Netherlands in the not too distant future. The 
Committee identifies two objectives: distributing the pandemic over time by reducing 
the number of clinical cases and containing the impact of infection by administering 
antiviral therapy.


General practitioners and hospitals will be better positioned to treat the patients if 
the peak(s) in the number of clinical cases are levelled out. There will also be less social 
disruption and ‘breathing space’ will be created until sufficient antiviral remedies or 
vaccine are available. Once influenza has emerged in a given region, the Committee 
recommends that mass simultaneous infection should be combated by closing down 
schools and banning events at which large numbers of people gather in a confined space. 
Examples cited by the Committee for the latter included football matches and pop 
concerts.
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The Committee endorses the Dutch government's choice of the neuraminidase inhibitor 
oseltamivir as an antiviral agent. In the event of there being a shortage of oseltamivir, 
the Committee considers that the neuraminidase inhibitor, zanamivir, could be 
purchased for those patients who are unlikely to experience problems with the 
inhalations that are required with this remedy.


Given the lack of neuraminidase inhibitors, the Committee advises that these 
compounds should be used therapeutically but not prophylactically, notwithstanding 
their protective effect against infection.


When the first clinical cases in the Netherlands are recorded and appear isolated, the 
Committee advocates treating not only the patient, but also – as quickly as possible after 
the emergence of the first clinical symptoms – other members of his/her family or 
household. By adopting this approach, one can treat the patient and at the same time 
combat the spread of the virus. The decision on the commencement and cessation of this 
form of treatment would best be entrusted to experts – such as, for example, the 
government-appointed Outbreak Management Team. 


In the event of larger numbers of patients, the Committee recommends providing 
neuraminidase inhibitors within 48 hours of the emergence of the first clinical 
symptoms to patients from the following three groups :
• people from the risk group that was accorded the highest level of priority in the 


Health Council’s advisory report on Vaccination policies in case of an influenza 
pandemic (published in 2000), except for the patients with furunculosis. This risk 
group comprises patients with serious abnormalities or functional disorders 
affecting the airways, lungs or heart who would be at great risk of lung or heart 
function decompensation if they were to be infected by the pandemic influenza 
virus. Patients with an insulin-dependent form of diabetes mellitus also belong in 
the category with the highest level of priority


• professionals, that is to say all those responsible for the diagnosis, treatment and 
care of influenza patients and all those with logistical responsibility for the requisite 
medication


• people in the pandemic-specific risk group (if such a risk group exists).


The Committee advises that people who do not fall into a risk group should only be 
treated with neuraminidase inhibitors if they are hospitalized because of complications 
arising from an influenza infection. It realizes that some of these otherwise healthy 
people will only receive the neuraminidase inhibitors at a relatively late stage (more 
than 48 hours after the emergence of the first clinical symptoms). The Committee has 
nevertheless arrived at this recommendation because pneumonia caused by the influenza 
virus is one of the possible complications.
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1Hoofdstuk


Inleiding


Op 7 augustus 2003 ontving de Gezondheidsraad een adviesaanvraag van de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over antivirale middelen bij een grieppandemie. 
De minister vroeg de Gezondheidsraad om een weergave van de stand van wetenschap 
met betrekking tot de antivirale middelen en om een toetsing van het RIVM-rapport Sce-
nario-ontwikkeling zorgvraag bij een influenzapandemie. De minister verzocht de 
Gezondheidsraad tevens om op basis van de aanbevelingen een aantal scenario’s te 
schetsen volgens welke een pandemie in Nederland kan verlopen en daarin aan te geven 
welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Nadat in het najaar van 2003 met 
het voorbereidende werk is gestart heeft de vice-voorzitter van de Gezondheidsraad op 
20 januari 2004 de commissie die de adviesaanvraag gaat beantwoorden geïnstalleerd.


Bij het volgen van de normale procedures is, ook bij een maximale inzet van commissie-
leden en secretariaat van de Gezondheidsraad, een advies op zijn vroegst tegen de zomer 
van 2004 te verwachten. Het massale optreden van vogelgriep in Zuidoost-Azië maakt 
eerdere advisering echter wenselijk. Daar is in elf landen de ziekte vastgesteld en zijn er 
meerdere mensen aan overleden. Door het op zo grote schaal optreden van vogelgriep is 
de kans toegenomen dat er een virusstam ontstaat die van mens naar mens kan worden 
overgedragen. Een dergelijke stam zou voor een grieppandemie kunnen zorgen. Ter 
voorbereiding op een eventuele grieppandemie is de Nederlandse regering overgegaan 
tot het aanleggen van voorraden van zogeheten neuraminidaseremmers als antiviraal 
middel.

Inleiding 13







Gezien deze uitzonderlijke toestand heeft de Gezondheidsraad besloten tot het uit-
brengen van een interimadvies. In dit interimadvies geeft de commissie aan welke maat-
regelen er naar haar oordeel genomen moeten worden als een grieppandemie op korte 
termijn Nederland bereikt. Het doel van de commissie is hierbij tweeledig: spreiding in 
de tijd, door reductie van het aantal geïnfecteerden en zieken, en indamming van de 
gevolgen van infectie, door antivirale therapie. Bij haar advisering houdt de commissie 
rekening met het feit dat, zeker als de pandemie op korte termijn ons land bereikt, er niet 
voor iedereen antivirale middelen zullen zijn en er geen vaccin beschikbaar is.


De commissie heeft de groepen personen die naar haar idee bij een dergelijke 
schaarste met voorrang behandeld moeten worden op louter medische gronden 
geselecteerd. De commissie doet in dit interimadvies geen uitspraak over de kosten en 
de kosteneffectiviteit van de behandeling.

14 Antivirale middelen bij een grieppandemie







2Hoofdstuk


Maatregelen


2.1 Spreiding van het aantal geïnfecteerden en zieken in de tijd


De commissie ziet het spreiden van de epidemie in de tijd als belangrijke maatregel. 
Door de piek(en) in het aantal zieken af te toppen zullen naar verwachting de huisartsen 
en ziekenhuizen beter in staat zijn de patiënten te behandelen. Ook zal dan het maat-
schappelijk leven minder ontwricht worden en wordt tijd gewonnen tot een vaccin 
beschikbaar komt.


Om tot een spreiding te komen adviseert de commissie, als influenza zich in een 
bepaalde regio voordoet, evenementen waar veel mensen dicht opeen komen af te gelas-
ten. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om voetbalwedstrijden en popconcerten. De com-
missie raadt tevens aan in die regio’s de scholen te sluiten, omdat (schoolgaande) 
kinderen bij de verspreiding van het virus waarschijnlijk een grote rol spelen1. 


2.2 Therapie met antivirale middelen


De Nederlandse overheid heeft eerder 28 000 kuren van de neuraminidaseremmer 
oseltamivir aangeschaft en heeft deze hoeveelheid zeer recent met nog eens 200 000 
kuren uitgebreid. De commissie kan zich vinden in de keuze voor neuraminidaserem-
mers. Deze zogeheten tweede generatie antivirale middelen vertonen ten opzichte van 
de eerste generatie antivirale middelen, bijvoorbeeld amantadine, een aantal voordelen. 
Zo hebben de antivirale middelen van de eerste generatie relatief sterke bijwerkingen op 
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het centraal zenuwstelsel en ontstaan er betrekkelijk snel resistente virusstammen (voor 
een overzicht zie Cooper en medewerkers2).


De commissie kan zich voorstellen dat oseltamivir door de overheid is verkozen 
boven zanamivir, de andere in Nederland beschikbare neuraminidaseremmer. Zij merkt 
hierbij op dat uit het tot nu toe gepubliceerde klinisch onderzoek geen groot verschil 
blijkt in effectiviteit van deze twee middelen. Zanamivir moet echter als poeder in de 
luchtwegen worden geïnhaleerd, terwijl oseltamivir oraal wordt ingenomen. Volgens 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen kan, vanwege het beperkte aantal 
patiënten dat is onderzocht, niet worden vastgesteld dat zanamivir veilig is voor mensen 
met ernstig astma of met ernstige vormen van andere chronische luchtwegaandoenin-
gen, patiënten met instabiele chronische aandoeningen of immuungecompromitteerde 
patiënten3. Het inhalatiesysteem blijkt voor oudere, gehospitaliseerde mensen soms 
moeilijk te gebruiken4. De commissie kan zich voorstellen dat dit ook het geval zal zijn 
bij mensen die met ernstige problemen van de luchtwegen in het ziekenhuis worden 
opgenomen.


De neuraminidaseremmers zijn in klinisch onderzoek gebruikt voor zowel profylaxe 
als behandeling. De commissie bespreekt hier beide opties apart.


2.2.1 Profylaxe


Er zijn betrekkelijk weinig onderzoeksresultaten over profylaxe met 
neuraminidaseremmers2,5. De resultaten die er zijn duiden wel op een sterk bescher-
mend effect voor zowel oseltamivir als zanamivir. Het laatste middel is in ons land ove-
rigens niet voor profylaxe geregistreerd.


Ondanks het beschermende effect tegen infectie ziet de commissie een nadeel aan 
het gebruik van neuraminidaseremmers als profylactisch middel ten tijde van een pande-
mie. Het virus trekt dan waarschijnlijk in meerdere ‘golven’ over het land en mensen 
komen meerdere keren, met tussenpozen, met het virus in contact. De bescherming die 
met profylaxe wordt geboden gaat door zolang het middel wordt gebruikt. Bij een 
tweede golf na het einde van de profylaxe is de behandelde – doordat hij geen immuni-
teit heeft ontwikkeld – onverminderd gevoelig voor infectie. Deze personen worden dan 
alsnog ziek of moeten weer profylaxe krijgen


De voorraad oseltamivir in Nederland is voornamelijk aangelegd voor behandeling 
en niet voor profylaxe. Gebruik van deze voorraad voor profylaxe (gedurende meestal 
een periode van zes weken) zou, in vergelijking met een behandeling van vijf dagen, het 
aantal personen aan wie oseltamivir kan worden aangeboden sterk beperken.
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2.2.2 Behandeling


Bij mensen die verder gezond zijn heeft behandeling met neuraminidaseremmers ten 
opzichte van placebo een aantal gunstige effecten: verkorting van de ziekteduur met één 
tot twee dagen, afname in het gebruik van antibiotica en afname van de kans op het ont-
staan van longontsteking. Voor een overzicht van de onderzoeksgegevens over antivi-
rale middelen verwijst de commissie naar een zeer recent verschenen systematische 
review5. Het effect van behandeling van mensen uit risicogroepen is veel minder duide-
lijk, vooral omdat er over onderzoek bij deze groepen minder publicaties zijn 
verschenen2,5. De auteurs van de eerder genoemde systematische review concluderen 
dan ook dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van de antivirale middelen in 
het terugdringen van ziekenhuisopnames en sterfte door griep5. Anderen zijn over deze 
effectiviteit meer optimistisch6. Deze auteurs citeren een publicatie van Kaiser en mede-
werkers, waaruit blijkt dat behandeling van grieppatiënten met oseltamivir ook bij risi-
cogroepen leidde tot minder antibioticagebruik wegens – aan influenza gerelateerde – 
lagere luchtweginfecties7. Dit onderzoek is dermate kort geleden gepubliceerd dat het 
niet is opgenomen in de eerder genoemde systematische review5.


In het volgende hoofdstuk gaat de commissie in op behandeling van influenzapa-
tiënten met neuraminidaseremmers ten tijde van schaarste.
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3Hoofdstuk


Behandeling bij schaarste


Hoogstwaarschijnlijk zijn er, als de pandemie binnen afzienbare tijd Nederland zou 
bereiken, onvoldoende neuraminidaseremmers beschikbaar om de hele Nederlandse 
bevolking te kunnen behandelen. De commissie adviseert dan bij de verstrekking van de 
neuraminidaseremmers drie groepen te onderscheiden: personen die tot een risicogroep 
behoren, personen die niet tot een risicogroep behoren (overigens gezonde mensen) en 
de zogenoemde professionals. De commissie rekent tot de laatsten allen die zorgdragen 
voor diagnose, behandeling en zorg van grieppatiënten en allen die zorgdragen voor pro-
ductie en logistiek van de hiervoor benodigde middelen, vooral de neuraminidaserem-
mers en (hoogstwaarschijnlijk op een later moment) het vaccin.


Voordat de commissie deze drie groepen bespreekt gaat zij kort in op een behande-
lingsmogelijkheid bij het geïsoleerd optreden van griep bij de eerste patiënten in Neder-
land.


3.1 De eerste patiënten


Als in Nederland de eerste ziektegevallen bekend worden en geïsoleerd optreden, 
bepleit de commissie behandeling van niet alleen de patiënt, maar ook van diens gezins- 
of huisgenoten, zodra de eerste ziekteverschijnselen zich bij hen manifesteren. Op deze 
manier wordt niet alleen de patiënt behandeld, maar wordt ook verspreiding van het 
virus tegengegaan. Bij grotere aantallen patiënten verwacht de commissie van deze aan-
pak geen heil. Zij pleit ervoor de beslissing over het inzetten of stoppen van deze vorm 
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van behandeling in handen te leggen van deskundigen, bijvoorbeeld het door de Neder-
landse overheid ingestelde Outbreak Management Team.


3.2 Personen die tot een risicogroep behoren


De commissie bespreekt hier de ‘klassieke’ risicogroepen, mensen van wie op grond van 
hun medische voorgeschiedenis verondersteld wordt dat zij bij een griepinfectie extra 
risico lopen. Bij een pandemie echter lopen mogelijk ook – nu nog niet bekende – groe-
pen mensen die niet tot deze risicogroepen behoren meer risico. De commissie komt op 
deze ‘pandemiespecifieke’ risicogroepen later terug (zie 3.5).


In het advies Vaccinatie bij een grieppandemie definieerde de Gezondheidsraad ver-
schillende risicogroepen (met afnemende urgentie) die bij een tekort aan vaccin met 
voorrang gevaccineerd zouden moeten worden8. De huidige commissie adviseert om 
neuraminidaseremmers te verstrekken aan personen in de risicogroep met de hoogste 
urgentie, indien zij zich binnen 48 uur na het optreden van de eerste ziekteverschijnselen 
bij de huisarts melden. Die risicogroep met de hoogste prioriteit omvat patiënten met 
ernstige afwijkingen of functiestoornissen van luchtwegen, longen, of hart die, bij infec-
tie met het pandemische influenzavirus, een grote kans hebben op decompensatie van de 
long- of hartfunctie en patiënten met een insuline-afhankelijke vorm van suikerziekte8. 
Bij inname van neuraminidaseremmers binnen 48 uur na het optreden van de eerste 
ziekteverschijnselen wordt het beloop van de ziekte beïnvloed én bouwen geïnfecteer-
den immuniteit tegen het virus op, waardoor zij bij een tweede besmetting niet (of veel 
minder) ziek worden. Bij later starten dan 48 uur na de eerste ziekteverschijnselen heeft 
de behandeling geen effect. 


De commissie rekent de patiënten met furunculosis, in afwijking van het eerder 
genoemde advies van de Gezondheidsraad, niet tot deze groep met de hoogste urgentie, 
omdat het naar haar idee onzeker is of deze patiënten tijdens griep vaker dan anderen 
longontsteking ontwikkelen. De commissie bepleit wel extra aandacht van behandelaars 
voor het optreden van een bacteriële superinfectie met Staphylococcus aureus bij patiën-
ten met furunculosis.


Er is een reële kans dat de hoeveelheid neuraminidaseremmers niet toereikend zal 
zijn om alle mensen die tot deze risicogroep behoren te behandelen, vooral omdat zij 
niet de enigen zijn voor wie de commissie verstrekking van neuraminidaseremmers 
adviseert. De commissie raadt bij een dreigend tekort aan neuraminidaseremmers dan 
ook aan de verstrekking ervan verder te beperken door de middelen bijvoorbeeld voor te 
schrijven aan die personen bij wie sprake is van meerdere risicofactoren of waarbij ook 
uit hun geneesmiddelengebruik het risicoprofiel blijkt.
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De – naar verwachting – langdurige schaarste aan antivirale middelen is de voor-
naamste reden dat de huidige commissie er op dit moment voor kiest de andere drie 
groepen die met voorrang gevaccineerd zouden moeten worden wat behandeling betreft 
gelijk te stellen aan de overigens gezonde personen8. Ook staat volgens de commissie 
van sommige van deze groepen het extra risico op complicaties ten tijde van een pande-
mie onvoldoende vast.


3.3 Personen die niet tot een risicogroep behoren 
(overigens gezonde personen)


De commissie adviseert om personen die niet tot een risicogroep behoren alleen met 
neuraminidaseremmers te behandelen als zij wegens complicaties van een influenza-
infectie in het ziekenhuis worden opgenomen. Normaalgesproken zal het overgrote deel 
van de overigens gezonde personen een infectie met influenza goed doorstaan en zullen 
zij via het verkrijgen van immuniteit tegen volgende infecties met het virus beschermd 
zijn. Bij het optreden van een pandemiespecifieke risicogroep ontstaat een andere situa-
tie; hierop komt de commissie later terug (zie 3.5).


De commissie realiseert zich dat een deel van de overigens gezonde personen de 
neuraminidaseremmers relatief laat (meer dan 48 uur na het optreden van de eerste ziek-
teverschijnselen) zal ontvangen. De commissie komt desalniettemin tot haar aanbeve-
ling omdat een longontsteking door het influenzavirus één van de mogelijke 
complicaties is. De commissie acht het voorstelbaar dat antivirale therapie ook dan van 
waarde is. De commissie tekent hierbij aan dat er weinig of geen klinisch onderzoek is 
gepubliceerd waaruit blijkt wat het effect is van neuraminidaseremmers op het beloop 
van longontsteking door influenza bij overigens gezonde personen. Waarschijnlijk komt 
dit door de geringe mate waarin deze complicatie tijdens een ‘gewone’ griepepidemie 
optreedt.


Een complicatie die vaker optreedt bij grieppatiënten is een secundaire bacteriële 
longontsteking. Mogelijkerwijs bieden neuraminidaseremmers ook hier enige bescher-
ming. Uit proefdieronderzoek blijkt dat behandeling met oseltamivir na besmetting met 
influenza secundaire longontsteking door de bacterie Streptococcus pneumoniae 
tegengaat9. Uiteraard dienen patiënten met een secundaire bacteriële longontsteking 
onverwijld en adequaat te worden behandeld met antibiotica. Ten tijde van een griep-
pandemie zal de vraag naar deze middelen dan ook toenemen.


3.4 Professionals


De commissie vindt het van essentieel belang dat allen die zorgdragen voor diagnose en 
behandeling van en zorg voor grieppatiënten en allen die zorgdragen voor de logistiek 
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van de hiervoor benodigde middelen, bijvoorbeeld de neuraminidaseremmers, hun werk 
kunnen blijven uitvoeren. Alleen dan ontvangen grieppatiënten maximale zorg en kan 
extra lijden en sterfte worden tegengegaan. De commissie raadt dan ook aan de profes-
sionals met neuraminidaseremmers te behandelen op het moment dat de eerste ziekte-
verschijnselen zich voordoen. Door de behandeling zo snel mogelijk na de eerste 
ziekteverschijnselen te starten zal de ziekteduur worden verkort en de verspreiding van 
het virus zoveel mogelijk worden tegengegaan, terwijl de behandelden wel immuniteit 
tegen het virus opbouwen.


Naar het oordeel van de commissie betekent haar voorstel niet dat iedereen die in de 
zorg werkzaam is voor behandeling in aanmerking hoeft te komen. De commissie ver-
wacht dat zorginstellingen zich voorbereiden om ten tijde van een pandemie tot een 
gestructureerde aanpak te komen. Mogelijk zullen dan, bijvoorbeeld, de grieppatiënten 
door geselecteerde groepen personeel geïsoleerd worden behandeld teneinde besmetting 
van andere patiënten tegen te gaan en zo min mogelijk personeelsleden aan het virus 
bloot te stellen. Wanneer voor deze zogeheten cohortverpleging wordt gekozen, zal het 
aantal te behandelen personeelsleden aanzienlijk kleiner zijn. Virusoverdracht van 
patiënt naar personeel dient te worden tegengegaan door beschermende maatregelen, 
zoals vastgelegd in de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie10. Het personeel 
dient zich bewust te zijn van de kans op overdracht van het virus van personeel op 
patiënt11.


De commissie geeft in overweging om, bij een tekort aan oseltamivir, voor de pro-
fessionals de neuraminidaseremmer zanamivir in te kopen. De commissie verwacht dat 
deze groep geen problemen zal ondervinden met de bij zanamivir noodzakelijke inhala-
tie, terwijl de klinische effecten van beide neuraminidaseremmers elkaar niet veel ontlo-
pen.


3.5 Pandemiespecifieke risicogroepen


De commissie heeft zich tot nu toe geconcentreerd op de ‘klassieke’ risicogroepen, men-
sen van wie de commissie op grond van hun voorgeschiedenis inschat dat zij een extra 
risico lopen bij besmetting door influenza. Tijdens eerdere pandemieën bleken soms 
echter ook personen die niet tot de klassieke risicogroepen behoorden extra gevoelig12. 
Zo is tijdens de ‘Spaanse griep’ in 1918-1919 extra sterfte opgetreden onder de 20- tot 
40-jarigen. Of een dergelijke specifieke risicogroep zich tijdens een volgende pandemie 
weer zal voordoen, is niet tevoren te zeggen. Als de pandemie snel ons land bereikt, zal 
een eventuele specifieke risicogroep waarschijnlijk pas duidelijk worden via ziekenhuis-
opnames of sterfteregistratie. Als de pandemie ons land later bereikt, zullen epidemiolo-
gische gegevens uit eerder getroffen landen gebruikt kunnen worden.
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De commissie raadt aan om, als zich een pandemiespecifieke risicogroep voordoet, 
personen die tot deze groep behoren met neuraminidaseremmers te behandelen op het 
moment van optreden van de eerste ziekteverschijnselen. De commissie tekent hierbij 
aan alleen tot behandeling te willen adviseren indien de pandemiespecifieke risicogroep 
duidelijk is te definiëren, omdat behandeling van deze groep – bij een beperkte hoeveel-
heid neuraminidaseremmers – ten koste zal gaan van de mogelijkheid voor behandeling 
van de klassieke risicogroepen. Ook hier kan de beslissing tot behandeling in handen 
van het Outbreak Management Team worden gelegd.


De commissie geeft in overweging om, bij een tekort aan oseltamivir, ook voor de 
pandemiespecifieke risicogroepen over te gaan tot de aanschaf van zanamivir.


3.6 Bij toenemende hoeveelheid neuraminidaseremmers


Bij toenemende hoeveelheid neuraminidaseremmers adviseert de commissie de risico-
groep met de hoogste urgentie te behandelen op het moment van optreden van de eerste 
ziekteverschijnselen en daarbij deze behandeling niet meer afhankelijk te stellen van 
geneesmiddelengebruik of van een combinatie van risicofactoren.


Bij verdere toename aan neuraminidaseremmers of bij voldoende neuraminidase-
remmers adviseert de commissie om ook mensen die niet tot de eerder genoemde risico-
groep met de hoogste urgentie behoren behandeling met neuraminidaseremmers aan te 
bieden op het moment van optreden van de eerste ziekteverschijnselen. De commissie 
merkt hierbij op dat dit pas zal kunnen als er een zeer grote hoeveelheid neuraminidase-
remmers voorhanden is. Het RIVM schat in zijn rapport Scenario-ontwikkeling zorg-
vraag bij een influenzapandemie dat er ruim 1,4 miljoen mensen tot risicogroepen 
behoren13. Het RIVM spreekt hierbij niet over de door de huidige commissie van de 
Gezondheidsraad genoemde professionals en personen die in verband met complicaties 
in het ziekenhuis worden opgenomen.
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4Hoofdstuk


Tot slot


4.1 Vaccinatie


De commissie ziet vaccinatie als het ideale middel om de bevolking tegen een grieppan-
demie te beschermen. De ontwikkeling van een vaccin moet naar haar oordeel dan ook 
de grootst mogelijke voorrang krijgen.


Ook bij maximale inspanning zal het waarschijnlijk echter zes tot twaalf maanden 
duren voordat een vaccin tegen de voor de pandemie verantwoordelijke virusstam is 
ontwikkeld en in voldoende mate is geproduceerd. De tijdige ontwikkeling van een vac-
cin zal nog verder worden bemoeilijkt als de pandemische virusstam van het – nu in 
Zuidoost-Azië rondwarende – subtype H5N1 is. Tot nu toe is men er met traditionele 
methoden namelijk niet in geslaagd tegen H5-virussen een vaccin te ontwikkelen14.


4.2 Onderzoek


De commissie baseert haar aanbevelingen over behandeling van patiënten ten tijde van 
een grieppandemie op de beschikbare publicaties over de effectiviteit van de neuramini-
daseremmers. Helaas is er voor de effectiviteit van die behandeling het minste bewijs bij 
juist die groepen die van een infectie het meest te duchten hebben15. De commissie advi-
seert dan ook de behandeling en de resultaten daarvan zodanig te documenteren dat deze 
voor onderzoek gebruikt kunnen worden. De commissie is zich terdege bewust van het 
feit dat dit in uitzonderlijke situaties, zoals tijdens een pandemie, moeilijk te realiseren 
kan zijn.
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ABijlage


De adviesaanvraag


Op 7 augustus 2003 schreef de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de 
voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk POG/ZP 2.393.860):


Op 7 juli 2003 heeft er periodiek overleg plaatsgevonden tussen de Gezondheidsraad en het Ministerie van 


VWS over de adviesaanvragen voor uw werkprogramma 2003/2004.


Aanwezig waren de voorzitter van de Gezondheidsraad, de plaatsvervangend secretaris van de 


Gezondheidsraad en de directeur generaal volksgezondheid van het Ministerie van WS.


Er is onder andere gesproken over de inhoud en de planning van onderstaande drie adviesaanvragen.


1 antivirale middelen bij een grieppandemie;


2 dreigingen van infectieziekten uit het verterinaire domein binnen Europa;


3 dreigingen van (nog) onbekende ziekteverwekkers.


U heeft zich bereid verklaard om bovenstaande drie adviesaanvragen binnen het werkprogramma 2003/


2004 in behandeling te nemen. Daarbij heeft u aangegeven dat u deze drie thema’s graag als trilogie wilt 


bezien en de adviezen daarom in samenhang met elkaar wilt uitbrengen. Ik ondersteun deze aanpak van 


harte.


In deze brief ga ik uitsluitend in op de vraag naar antivirale middelen bij een grieppandemie. De andere twee 


adviesaanvragen worden in overleg met u, op korte termijn, uitgewerkt.


Uw advies over antivirale middelen bij een grieppandemie ontvang ik graag vóór 1 december 2003. 


Uw advies over de dreigingen van infectieziekten uit het veterinaire domein ontvang ik graag uiterlijk op 15 
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mei 2004. Dit in verband met het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Uw advies over dreigingen van 


(nog) onbekende ziekteverwekkers ontvang ik graag vóór 15 oktober 2004.


Antivirale middelen bij een grieppandemie


Binnen het Ministerie van VWS worden al sinds enkele jaren voorbereidingen getroffen om de gevolgen 


van een grieppandemie zo goed mogelijk op te vangen. Een grieppandemie is een ernstige vorm van griep. 


Hierbij zullen veel meer slachtoffers vallen dan in een regulier griepseizoen het geval is. Dit komt in de eer-


ste plaats doordat het virus een plotselinge verandering heeft doorgemaakt, waardoor het zich in korte tijd 


onder een grote populatie zal kunnen verspreiden. In de tweede plaats zal er géén of onvoldoende vaccin 


beschikbaar zijn om de bevolking tegen een besmetting met dit veranderde virus te kunnen beschermen.


In 1997 heeft de toenmalige Minister van VWS de Gezondheidsraad om inhoudelijk advies gevraagd over 


de volgorde waarin medische risicogroepen gevaccineerd zouden moeten, wanneer er in de loop van de pan-


demie geleidelijk vaccin beschikbaar zal komen. De Gezondheidsraad heeft hierover advies uitgebracht in 


april 2000. De Minister van VWS heeft de aanbevelingen van de Gezondheidsraad overgenomen in haar 


standpunt van 15 november 2000.


In het advies zijn ook enkele opmerkingen gemaakt over de rol van antivirale middelen bij de bestrijding 


van een grieppandemie, wanneer er (nog) geen vaccin beschikbaar is. Op basis van de toenmalige stand van 


de wetenschap, konden destijds geen duidelijke conclusies worden getrokken over de rol die deze middelen 


zouden kunnen spelen bij de opvang van een eventuele grieppandemie.


Inmiddels is er meer onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van antivirale middelen. Ik wil u daarom vra-


gen om uw advies van 2000 ten aanzien van antivirale middelen te bezien op basis van de huidige stand van 


de wetenschap.


Specifieke vraagstelling
Meer specifiek verzoek ik u om te adviseren over onderstaande vragen:


4 Wat is het verwachte effect van antivirale middelen op het voorkomen van secundaire complicaties en 


mortaliteit bij een grieppandemie, uitgesplitst naar zogenaamde eerste en tweede generatie antivirale 


middelen en uitgesplitst naar therapeutisch en profylactisch gebruik?


5 Wat is, wanneer effectiviteit en bijwerkingen van eerste en tweede generatie antivirale middelen tegen 


elkaar worden afgewogen, het middel van eerste voorkeur bij een grieppandemie?


6 Is het op medisch inhoudelijke gronden zinvol om antivirale middelen in te zetten voor de bestrijding 


van de gevolgen van een grieppandemie?


7 Zijn er nieuwe middelen tegen griep in ontwikkeling? Zo ja, binnen welke termijn zullen deze beschik-


baar komen?
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het argument dat er onvoldoende geneesmiddelen beschikbaar zijn kan geen rol spelen in de advisering. 


Graag vernemen we in dat geval uw advies of de overheid er eventueel voor kan kiezen om de middelen op 


te slaan. Tevens vernemen we van u de logistieke overwegingen hierbij, alsmede de houdbaarheids/bewaar-


termijnen en opslagcondities.


Scenario’s grieppandemie
Niemand kan voorspellen op welke wijze een grieppandemie zal verlopen. Het is daarom in de voorberei-


ding op een dergelijke calamiteit nuttig om te werken met scenario’s. Met deze scenario’s kan het effect van 


bepaalde interventiescenario’s, zoals de inzet van antivirale middelen, worden ingeschat.


In 2003 heeft het RIVM, in opdracht van VWS, reeds een scenariostudie grieppandemie opgesteld*. 


Hierin is gewerkt met een aantal aannames. Zo is bijvoorbeeld een schatting gemaakt van de omvang van de 


getroffen populatie en is een schatting gemaakt van het percentage patiënten dat in een ziekenhuis moet 


worden opgenomen met ernstige complicaties, dan wel overlijdt. Vervolgens is berekend wat het te ver-


wachten effect is van verschillende interventiemaatregelen op de beperking van het aantal ziekenhuisopna-


men en doden.


Omdat de aannames van een dergelijke scenario-analyse zeer bepalend zijn voor de te verwachten 


effecten van de verschillende interventies, wil ik u vragen om een antwoord te geven op onderstaande vra-


gen. Wanneer het niet mogelijk is om een exact antwoord te geven, verzoek ik u om aan te geven wat de 


bandbreedte is waarbinnen de verschillende aannames zich begeven.


8 Hoe lang duurt het voordat de pandemie Nederland bereikt heeft wanneer deze ergens ter wereld uit-


breekt?


9 Hoe lang duurt een pandemie?


10 Welk percentage van de bevolking zal ziek worden tijdens een grieppandemie?


11 Welk percentage van de mensen die ziek worden, zal moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of 


zal overlijden aan de gevolgen van deze griep?


12 Op welke manier is het aantal zieken verdeeld in de tijd (b.v. normaalverdeling)?


13 Verwacht u dat er nog tijdens een pandemie vaccin beschikbaar kan komen?


Daarbij wil ik u verzoeken om op basis van uw aanbevelingen een aantal in omvang verschillende scena-


rio’s te schetsen en daarin globaal aan te geven welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden.


Ik wil u vragen om hierbij rekening te houden met het uitgangspunt dat de noodzaak om antivirale middelen 


in te zetten, afhankelijk is van de beschikbaarheid van vaccins.


De beschikbaarheid van deze vaccins zal naar verwachting toenemen in de loop van de pandemie.


de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,


w.g. H Hoogervorst


*  Rapport 282701003/2002 MLL van Genugten, MLA Heijnen, JC Jager
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