
Vragen vaccinvoorbereiding 

• Wat wordt er aan gedaan om de tijd tussen vaccinregistratie en eerste vaccinatie bij een 
burger zo kort mogelijk te houden? Wat zijn de datavereisten, tijdslijnen, en voorwaarden 
waar vaccinontwikkelaars rekening mee moeten houden? 

• Door wie in Nederland worden de verschillende scenario’s rond de pandemie uitgewerkt, op 
basis van verwachtingen rond het verdere (regionale) verloop? 

• Welke vaccinatiegraad moet worden bereikt?  

• Wie wordt gevaccineerd en in welke volgorde? Wat is de doelstelling? Welke criteria worden 
gehanteerd? Zijn deze gericht op maximale gezondheidswinst of wordt hier het effect op de 
economie ook meegenomen?  

• Hoe wordt omgesprongen met het vaccineren van personen die al een infectie hebben 
doorgemaakt? Hebben die baat bij een andere dosis? En aangezien een behoorlijk deel van 
de infecties asymptomatisch verloopt, moeten we straks iedereen voor vaccinatie testen? 
Wat is daar voor nodig? Kan er aansluiting gezocht worden bij de huidige structuur van (snel) 
testen?  

• Hoe wordt gecommuniceerd over prioritering? Ligt daar ook nog een rol voor andere 
partijen, bijvoorbeeld uitvoerders? Hoe worden deze boodschappen afgestemd? 

• Bij keuzemogelijkheid, als er straks hopelijk verschillende vaccins beschikbaar zijn: Wie beslist 
wie welk vaccin krijgt? En hoe worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd? Hoe moet 
worden omgegaan met herhaalvaccinaties? 

• Wat wordt de doorlooptijd bij verschillende beschikbaarheidsscenario’s? 

• Welke uitdagingen brengt de introductie van een coronavaccin met zich mee vanuit 
verschillende stakeholders? En welke mogelijkheden hebben we om hiermee om te gaan? 

• Wat is er nodig voor een grootschalige campagne? Kunnen we nog lessen leren uit het  

• verleden– en zo ja, welke? 

• Wie kan deze logistieke monsteroperatie uitvoeren? Hoe wordt de distributie van producent 
naar uitvoerende partij opgezet en onder welke randvoorwaarden moeten de vaccins 
bewaard worden? Zijn er bijvoorbeeld voldoende ‘cold chain’ faciliteiten aanwezig? En waar 
mogen de vaccins naar toe gestuurd worden? 

• Is de logistieke route in kaart gebracht en zijn knelpunten geïdentificeerd?  

• Verwachten we een run op vaccinatie sites? Is extra personeel en/of scholing nodig? 

• Zijn er genoeg mensen, naalden pleisters en containers voor het afval?  

• Hoe worden mensen opgeroepen? Spelen de gemeenten hier een rol?  

• Is er beleid voor kwetsbare groepen?  

• Hoe worden gevaccineerde personen opgevolgd? En hoe lang? Van welke systemen wordt 
gebruik gemaakt? 

• Hoe stellen we vast of er een causaal verband is tussen vaccin en bijwerking? Is er voldoende 
capaciteit bij het Lareb om dit aan te pakken? Wordt nog met andere (internationale) 
partijen afgestemd? 

• Aangezien de vaccins straks zo breed ingezet worden, hoe valt dan een causaal verband nog 
uit te sluiten – aangezien in theorie elke ziekte wel een associatie zou kunnen geven als 
iedereen gevaccineerd is? 

• Hoe ga je om met mensen die claimen bijwerkingen te hebben, waarbij geen causaal verband 
bestaat?   

• Hoe ga je om met personen met causaal verband tussen vaccin en bijwerking?  

• Hoe communiceer je over bijwerkingen? Wie hebben daar allemaal een rol in 

• Hoe reageer je op vaccintwijfelaars en anti-vaxxers?  
 
Heb je nog een goede vraag die niet in deze lijst terugkomt? Of – beter nog – een antwoord? Laat het 
ons weten: britt.vandeven@hollandbio.nl.  
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