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Recent mocht ik het advies van de Commissie Deskundigen Immunisatie Militairen
www.defensie.nl/dosco

(CDIM) aangaande de vaccinatie tegen Covid-19 ontvangen. De Commissie

adviseert u om EMA/EDA goedgekeurde SARS-CoV-2 vaccinaties op te nemen in Datum
2 februari 2021

het aanvullend pakket voor missies en operaties en om binnen de grenzen van de -

Onze referentie
beschikbaarheid en in lijn met de prioritering voor vaccinatie in de DOSCO/2021005538

burgermaatschappij deze vaccinatie aan de militaire populatie in principe aan te aij beantwoording, datum,

bieden op vrijwillige basis. onze referentie en onderwerp
vermelden.

De overwegingen zijn ingewikkeld. De effectiviteit van de verschillende vaccins is

nog niet in zijn volledigheid bekend, noch is bekend hoe lang een vaccinatie

bescherming biedt. Ook is onbekend of vaccinaties de overdracht van het virus in
voldoende mate remmen. Op dit moment is Covid-19 militair relevant. Groepen

militairen kennen nog weinig bescherming waardoor bij de introductie van het

virus relevante percentages patiënten zullen ontstaan die de inzetbaarheid kunnen

aantasten. In dat licht bezien kan ik het advies van de CDIM ondersteunen.

Ik verzoek u het advies om te zetten in een Ministerieel Besluit en dat via de

geëigende weg aan te bieden aan de Minister.

Ik wil u wijzen op een discussie die nu al op verschillende plaatsen binnen
Defensie gaande is. Daarbij wordt uitgegaan van de verwachting dat sommige

landen een COVID-vaccinatie zullen eisen voordat militairen worden toegelaten

voor scholing, training of oefening. Indien het huidige advies van het CDIM wordt

overgenomen is het niet mogelijk om militairen in dergelijke situaties verplicht te

vaccineren. Naar mijn mening is dat juist. Enerzijds is er, zoals boven aangegeven,

onvoldoende informatie over het optimale gebruik van het vaccin en de

ontwikkeling van de pandemie om nu verdergaande verplichtingen op te leggen,

anderzijds is de inbreuk op grondrechten die de Wet immunisatie Militairen

mogelijk maakt, bedoeld om Krijgsmacht in staat te stellen haar grondwettelijke

taak uit te laten voeren, niet om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen.
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Defefensie
Bij mijn weten worden bedoelde eisen nog niet gesteld, we zullen de Gezondheidszorg

ontwikkelingen op dit gebied volgen. Overigens komt het nu wel voor dat landen Organisatie
Militair Geneeskundige

eisen stellen aan bezoekende militairen waaraan wij niet tegemoet kunnen komen. Autoriteit

Dat zijn soms vaccinatie-eisen (het cholera-vaccin, wat wij in Nederland niet
toedienen) maar ook keuringen en keuringseisen zoals Röntgenfoto’s of een Aids- 2 februari 2021

test die buiten de Nederlandse geneeskundige professionele standaard liggen. Onze referentie
Hierbij zoeken wij steeds naar een individuele oplossing. DOSCO/2021005538
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