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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 

Geachte mevrouw Kalsbeek, 	 deze brief. 

Vandaag ontving ik uw brief waarin u uw zorgen uit over de planning van 
de vaccinatie van de huisartsen en hun medewerkers. Het is goed dat u 
aandacht vraagt voor een snelle vaccinatie van de huisartsen. Laat ik 
voorop stellen dat huisartsen een zeer belangrijke schakel zijn in de 
Covid-zorgketen: zij staan aan het begin van vele zorgprocessen, zien in 
de huisartsenspoedzorg veel Covid-19 patiënten en werken samen met de 
ziekenhuizen en wijkverpleegkundigen om daar waar mogelijk zorg thuis 
te verlenen. Zoals ik in mijn brief aan de Tweede Kamer van 4 januari jl. 
al  heb aangegeven zijn huisartsen daarmee onmisbaar bij het in stand 
houden van de zorg in Nederland. De huisartsen vervullen ook een 
cruciale rol bij het vaccineren van grote groepen mensen in de 
samenleving. Het is dus belangrijk dat de huisartsen (en de 
zorgverlenende medewerkers uit hun praktijk) snel de mogelijkheid 
krijgen om zich te laten vaccineren. 

In de afgelopen periode heb ik daarover met de LHV diverse gesprekken 
mogen voeren. Ik ben mij ervan bewust dat daarbij een beroep wordt 
gedaan op huisartsen dat voorbij gaat aan de kerntaken. In de eerdere 
discussies met u hebben we daarover ook gesproken. Vanuit de ledenraad 
zijn daarom ook enkele voorwaarden gesteld. Gezien de afhankelijkheden 
die we kennen (beschikbaarheid, geschiktheid en eigenschappen van het 
vaccin) is het de ene keer makkelijker daaraan te voldoen dan de andere 
keer. Ik ben dan ook zeer erkentelijk dat de huisartsen zowel groepen 
vaccineren wil vaccineren die duidelijk voorbehouden zijn aan de huisarts 
als groepen die dit in eerste instantie minder zijn. De doelgroepen van de 
huisartsen zijn als volgt: 
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• Bewoners van kleinschalige woonvormen en instellingen voor mensen 
met een verstandelijke beperking, voor zover deze niet door een in-
stellingsarts worden gevaccineerd; 

• Thuiswonenden 60-plussers in ieder geval niet mobiel en deels wel 
mobiel (precieze verdeling wordt nog met de GGD'en gemaakt); 

• 18-60 jarigen met een medische indicatie; 
• 18-60 jarigen zonder medische indicatie (precieze verdeling wordt nog 

met de GGD'en gemaakt). 
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Zoals gezegd hebben wij de afgelopen periode veel contact met elkaar 
gehad om de afspraken over het vaccineren tot een goed gevolg te 
brengen. Wij hebben elkaar onder meer hierover op 3 januari jl. en 11 
januari jl. gesproken. In uw brief geeft u aan dat ik de afspraken die wij 
op 3 januari jl. met elkaar hebben gemaakt verkeerd heb weergegeven 
tijdens het laatste Kamerdebat en dat ik deze afspraken ontken. Dat is 
niet juist en ik licht dat hieronder toe. 

Wij hebben op 3 januari jl. de volgende afspraken met elkaar gemaakt en 
deze zijn bevestigd in de brief aan de Tweede Kamer van 4 januari jl.: 
- huisartsen kunnen zichzelf en hun medewerkers vaccineren met het 

vaccin waarmee zij zelf gaan vaccineren, naar verwachting zou dat 
Moderna zijn, zodra zij starten met vaccineren van cliënten (in de 
kleinschalige woonvormen en instellingen gehandicaptenzorg zonder 
instellingsarts en later bij de thuiswonenden). 

- mocht de komst van Moderna onverhoopt langer op zich laten wachten 
dan volgt uiterlijk 15 januari een vervolgoverleg om een andere route 
af te spreken. 

In genoemde Kamerbrief is dit als volgt geformuleerd: 
Mocht de toelating en levering van het Moderna-vaccin onverhoopt toch 
langer op zich laten wachten, dan zullen we bezien op welke wijze we de 
huisartsen die spoedzorg verlenen de mogelijkheid kunnen bieden om zich 
langs andere weg te vaccineren. Alles zal er op gericht zijn dat deze 
belangrijke groep zorgverleners in het Nederlandse zorglandschap snel te 
vaccineren. 

Dit is bijna gelijk aan de afspraken zoals u ze in uw brief van heden 
verwoord zijn. Er is echter één wezenlijk verschil. Wij hebben niet 
afgesproken dat alle huisartsen die bijdragen aan de huisartsenspoedzorg 
voor eind januari hun eerste vaccinatie zouden ontvangen. U vindt dat in 
het verslag en de Kamerbrief van 4 januari jl. ook niet terug. 
Over onze afspraak heeft de LHV u op 3 januari jl. een persbericht naar 
buiten gebracht. Ook in dat persbericht staat de afspraak correct 
verwoord, namelijk dat in het geval het vaccin van Moderna onverhoopt 
niet in januari beschikbaar komt, een andere oplossing wordt gezocht om 
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tot snelle vaccinatie over te kunnen gaan van de huisartsen werkzaam in 
de 24-uurs huisartsenspoedzorg. Of deze alternatieve oplossing nodig is, 
zouden wij uiterlijk op 15 januari met elkaar bespreken. 

Op 11 januari jl. hebben wij elkaar hierover nog eens gesproken, toen 
meer informatie beschikbaar was over verschillende vaccins en het advies 
van de Gezondheidsraad over het Moderna vaccin. In dit bestuurlijk 
overleg heb ik het volgende geconcludeerd: 
1. Huisartsen die gaan vaccineren, mogen zichzelf ook vaccineren. Dat 

betekent dat de huisartsen die binnenkort Moderna bij kleinschalige 
woonvormen gaan toedienen, zichzelf ook mogen vaccineren. 

2. De overige huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers inclusief 
de spoedeisende zorg komen in aanmerking voor Astra Zeneca zodra 
dit beschikbaar is, naar verwachting 8 februari 

3. Mocht het Astra Zeneca vaccin op 8 februari niet beschikbaar zijn, dan 
wordt er gekeken om of het toch mogelijk is voor deze groep het Bi- 
oNTech/Pfizer vaccin aan te bieden, bij de centrale GGD-locatie. 

Dit betekent dat alle huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers dus 
niet alleen de huisartsen die bijdragen aan de huisartsenspoedzorg al op 
zeer korte termijn voor vaccinatie in aanmerking komen. 
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In uw brief gaat u er nu vanuit dat eerder vaccineren van huisartsen 
mogelijk is met BioNTech/Pfizer. Deze veronderstelling is niet juist, tenzij 
we accepteren dat dit ten koste mag gaan van de prioritaire doelgroep, 
namelijk de kwetsbare ouderen. Dat is niet overeenkomstig de 
vaccinatiestrategie die we baseren op de adviezen van de 
Gezondheidsraad. Op basis daarvan zijn de vaccins die nu beschikbaar 
zijn gealloceerd. 

Zoals ik op 11 januari jl. heb aangegeven ben ik van mening dat ik trouw 
ben gebleven aan de afspraken die met de LHV gemaakt zijn. Dat heb ik 
in het debat ook willen verwoorden. Huisartsen en hun medewerkers 
staan op mijn netvlies als een groep die een hoge prioriteit heeft voor het 
ontvangen van een vaccin. Ik zou graag op korte termijn ons gesprek 
willen vervolgen om uw en mijn overwegingen te delen en knelpunten 
tegen het licht te houden. Juist vanuit respect voor de huisartsen die het 
afgelopen jaar eens te meer laten zien hoe groot hun bijdrage is aan 
goede zorgverlening in deze unieke tijd. 

Pagina 3 van 4 



Pagina 4 van 4 

Hoogachtend, 

De minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

CZ-TEAMB 

Kenmerk 
1813328-217141-CZ 

de Jonge 
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