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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
Datum 31 januari 2022 
Betreft Kamervragen 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Defensie, de antwoorden op de 
vragen van de leden Pouw-Verweij en Eppink (beiden JA21) over het bericht van 1 
december 2021 in het NRC dat ‘bij defensie duizenden boosterprikkers klaarstaan’ 
(2021Z22509 ingezonden 3 december 2021). 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 
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Antwoorden op Kamervragen van de leden Pouw-Verweij en Eppink (beiden JA21) 
over het bericht van 1 december 2021 in het NRC dat ‘bij defensie duizenden 
boosterprikkers klaarstaan’ (2021Z22509 ingezonden 3 december 2021). 
 
 
1. Heeft u kennisgenomen van het bericht: ‘Te weinig boosterprikkers? Bij 

defensie staan er duizend klaar’? 1) 
 

Antwoord vraag 1. 
Ja, daar heb ik kennis van genomen.  
 
2. Kunt u uiteenzetten of u van mening bent dat de trage boostercampagne in 

Nederland als een succes ervaren mag worden? 
3. Hoe bent u voornemens uw ‘boosteroffensief’ binnen december nog tot een 

succes te brengen? 
 

Antwoord vraag 2 en 3. 
Zoals door mijn voorganger in het Kamerdebat van 1 december en van 15 
december jl. aan uw Kamer is toegelicht, is de boostercampagne op 18 november 
jl. begonnen. Inmiddels is er een dusdanige versnelling gemaakt dat iedereen van 
18 jaar en ouder in de gelegenheid is geweest een afspraak te maken voor een 
boostvaccinatie. De versnelling is door mijn voorganger toegelicht in zijn brief van 
3 december jl.   
 
4. Bent u ervan op de hoogte dat 1.500 militairen beschikbaar staan als 

‘prikkers’? 
 

Antwoord vraag 4.  
In totaal hebben 2.000 militairen klaar gestaan om te ondersteunen. De eerste 
750 militairen zijn over een langere periode ingezet om de boostercampagne te 
ondersteunen of werkzaamheden in de teststraten uit te voeren. De Militaire 
Steunverlening in het Openbaar Belang (MSOB) loopt tot 1 maart 2022. De 
tweede 750 en later toegevoegde 500 militairen zijn met een aanvullende MSOB 
voor een kortere periode gevraagd om te ondersteunen tot 23 januari 2022. 
Defensie kan vaccineerders leveren, maar is ook bereid om in andere functies 
ingezet te worden. Denk aan administratieve medewerkers, optrekkers (van 
vaccin uit flacons in injectiespuit) of bemonsteraars (bij testen). 
 
5. Bent u van mening dat de vierhonderd militairen die de GGD zullen gaan 

helpen met testen voldoende zullen zijn om de Nederlandse boostercampagne 
in lijn te brengen met andere westerse landen zoals het Verenigd Koninkrijk of 
Hongarije, die beide ondertussen bijna dertig procent van hun bevolking 
hebben geprikt met een boosterprik? 

 
Antwoord vraag 5.  
Op dit moment vormen de militairen een deel van de groep mensen die bijdragen 
aan de doelstelling van de boostercampagne: iedereen van 18 jaar en ouder 
uiterlijk in de tweede helft van januari 2022 de mogelijkheid te hebben gegeven 
voor een boostvaccinatie, mits zij de laatste vaccinatie uit de basisserie of een 
doorgemaakte besmetting, ten minste drie maanden geleden hebben gehad. Ik 
verwijs u naar de Kamerbrief van 3 december en van 14 december jl. waarin door 
mijn voorganger is toegelicht hoe de boostercampagne wordt uitgevoerd.   
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6. Kunt u uiteenzetten of u voornemens bent 1.500 of meer militairen aan te 

leveren en in te zetten als prikkers? 
 
Antwoord vraag 6.  
Op dit moment ziet het steunverleningsverzoek aan Defensie op 2.000 militairen 
voor steunverlening bij het testen en vaccineren door de GGD’en. Deze militairen 
zijn tot en met 23 januari 2022 ingezet, 750 militairen zullen oproepbaar blijven 
voor de vaccinatiestraten of de teststraten tot 1 maart 2022.  
 
7. Bent u voornemens huisartsen, die ook in de vaccinatiecampagne meegeprikt 

hebben, te vragen om boosterprikken te helpen zetten? 
 
Antwoord vraag 7.  
Huisartsen hebben meerdere malen aangegeven geen collectieve bijdrage te 
kunnen leveren aan de vaccinatiecampagne. Dit is ook voor de boostercampagne 
het geval. In het licht van de opkomst van de omikronvariant is een verdere 
versnelling van de boostercampagne nog noodzakelijker en heb ik de LHV 
verzocht waar mogelijk de GGD’en te helpen. De LHV heeft aangegeven haar 
achterban te vragen mee te werken, daar waar het kan. Huisartsen hebben ook 
geholpen met de boostercampagne onder andere bij  het vaccineren van niet-
mobiele thuiswonenden, bij het vaccineren van bewoners in instellingen en hulp 
bij vaccinatie op de mobiele en vaste vaccinatielocaties van de GGD’en.  
 
8. Bent u op de hoogte dat bijna 16.000 geneeskundestudenten middels de 

vereniging ‘De Geneeskundestudent’ zouden kunnen en willen helpen 
boosteren? 

9. Kunt u uiteenzetten of u voornemens bent deze grote groep studenten te 
benaderen om te helpen boosterprikken te zetten? 

 
Antwoord vraag 8 en 9.  
Zoals mijn voorganger in zijn brief van 14 december jl. heeft aangegeven, heeft 
GGD GHOR Nederland contact gehad met een vertegenwoordiger van de 
geneeskundestudenten. Studenten Geneeskunde worden gestimuleerd zich bij de 
uitzendbureaus in GGD-regio’s te melden zodat ze via de uitzendbureaus ingezet 
kunnen worden bij de boostercampagne.   
   
10. Welke andere groepen bent u voornemens te benaderen om de 

boostercampagne te versnellen? 
 

Antwoord vraag 10.  
In de brieven aan uw Kamer van 3 december jl. en 14 december jl. is aangegeven 
dat de GGD met een zeer divers aantal partijen in gesprek is voor hulp bij de 
boostercampagne. Via www.ggdreservisten.nl kan men zich melden. De GGD 
brengt het hulpaanbod in kaart en streeft er naar zo veel mogelijk aanbiedingen te 
kunnen koppelen aan regio’s waar capaciteit nodig is.   
 
11. Bent u bereid elke vraag afzonderlijk te beantwoorden en op korte termijn te 

beantwoorden? 
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Antwoord vraag 11.  
Dat is helaas door drukte niet gelukt.  
  
1) NRC, 1 december 2021, ‘Te weinig boosterprikkers? Bij defensie staan er 
duizend klaar' (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/01/te-weinig-boosterprikkers-
bij-defensie-staan-er-duizend-klaar-a4067646) 
 
 
 


