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Onderwerp: Jaarv erslag 2021 Gezondheidsraad

Geachte minister,
Graag bied ik u het Jaarverslag 2021 van de Gezondheidsraad aan. In de e-mail waarmee deze
brief u is toegezonden vindt u een link naar het jaarverslag op onze website, alsmede een
printbare PDF. Het jaarverslag biedt naast de getalsmatige verantwoording ook een inkijk in de
inhoud, onze activiteiten van het vorige jaar en interviews gerelateerd aan de domeinen waarin
de Gezondheidsraad actief is.
In 2021 bracht de Gezondheidsraad 56 adviezen uit, waarvan 36 COVID-gerelateerd. Dit aantal
is aanzienlijk hoger dan in 2020, toen de raad totaal 30 adviezen uitbracht. Daarmee is mijns
inziens een uitzonderlijke prestatie geleverd.
Vanwege de grote rol die wetenschappelijke kennis speelt in het coronabeleid stonden de
adviezen van de Gezondheidsraad in 2021 meer dan ooit in de schijnwerpers. In het jaarverslag
leest u hoe we omgaan met de toegenomen aandacht voor ons werk, en hoe we onze
adviestaak blijven uitvoeren met maximale flexibiliteit, met behoud van wetenschappelijke
onafhankelijkheid en met oog voor onze medewerkers.
Vele mensen dragen bij aan het werk van de Gezondheidsraad; als lid van de raad of van een
van zijn commissies, als geraadpleegd deskundige, of werkend bij het secretariaat. Ik spreek
graag mijn waardering uit voor ieders inzet.
De opdrachtgevers van de Gezondheidsraad in 2021 waren uw ministerie, de ministeries van
IenW, LNV, en SZW en de Tweede Kamer. Ik dank al deze opdrachtgevers voor het vertrouwen
in de raad en hoop op een vruchtbaar vervolg van de samenwerking.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. B.J. Kullberg,
voorzitter
___________
Deze brief is tevens, ter kennisname, gezonden aan de minister en staatssecretarissen van
VWS, BZK, IenW, LNV en SZW en aan de voorzitter van de Tweede Kamer
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