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Onderwerp: installatie Commissie HPV

Geachte staatssecretaris,
Op 20 december 2017 is de Commissie HPV geïnstalleerd. Deze commissie is ingesteld om te
adviseren over vaccinatie van vrouwen en mannen tegen humaan papillomavirus (HPV),
conform het verzoek van de toenmalige minister van VWS d.d. 27juni 2016. Graag informeer ik
u in deze brief over de samenstelling van de commissie en de keuzes die daarbij zijn gemaakt.
De commissie staat onder voorzitterschap van:
• prof. dr. G.G. Kenter, gynaecoloog-oncoloog, AMC, NKI-AVL, VUmc, Amsterdam.
Leden van de commissie zijn:
• dr. M.C.G. Bleeker, patholoog, VUmc, Amsterdam
• dr. M.C.W. Feltkamp, medisch microbioloog, LUMC, Leiden
• dr. M.J. Kagie, gynaecoloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
• prof. dr. B. Kremer, KNO-arts, hoofd-halschirurg, Maastricht UMC-i
• prof. dr. B.J. Kullberg, internist-infectioloog, Radboudumc, Nijmegen
• dr. R.H.M. Pierik, rechtsfilosoof, UvA, Amsterdam
• prof. dr. M.M. Rovers, hoogleraar evidence-based surgery, Radboudumc, Nijmegen
• dr. M.F. Schim van der Loeif, epidemioloog, GGD, AMC, Amsterdam
• prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, hoogleraar health technology assessment, Erasmus MC,
Rotterdam
• prof. dr. H.J.C. de Vries, dermatoloog-veneroloog, AMC, GGD, Amsterdam.
Als structureel geraadpleegd deskundige treedt in de commissie op:
• prof. dr. J. Berkhof, epidemioloog/biostatisticus, VUmc, Amsterdam.
De waarnemers in de commissie zijn:
• mr. M.W. Eenshuistra, VWS, Den Haag
• A. Nakched, MSc, WIS, Den Haag
• drs. J.A. van Vliet, RIVM, Bilthoven.
Ik heb er vertrouwen in dat deze commissie alle expertise verenigt die nodig is om de
adviesvraag te beantwoorden. Bij de installatie hebben de leden openheid gegeven over hun
mogelijke belangen bij het onderwerp van het advies. Daaruit kwam naar voren dat prof. dr. J.
Berkhof vanwege zijn deelname aan door farmaceutische bedrijven gefinancierde incidentele
expert panel meetings, niet als lid van de commissie kon worden geïnstalleerd. Zijn expertise
wordt echter als onmisbaar beschouwd en daarom zal hij als structureel geraadpleegd
deskundige bij het adviesproces betrokken zijn. Bij de andere betrokkenen kwamen geen
verdere belangen naar voren die van invloed zijn op deelname aan de commissie.
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Met deze procedure zijn naar mijn mening goede voorwaarden geschapen voor een
onafhankelijke, objectieve en evenwichtige advisering door deze commissie. De
belangenverklaringen van alle commissieleden zijn te vinden op de website van de raad
(www.gezondheidsraad.nl).
ik verwacht u het advies in het vierde kwartaal van 2018 te kunnen aanbieden.

Met vriendelijke groet,

prof. dr W.A. an Gooi,
voorzit er
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