
Ministerie van Volksgezondheid, 
Weizijnen Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Gezondheidsraad 
T.a.v de heer W. A. van Gooi 
Postbus 16052 VOLKSGEZONDHEID 
2500 BB DEN HAAG 

- 7 APR. 2016 

In l icht ingen bi j 
Martine (M.W.) Eenshuistra 
Senior Beleidsmedewerker 

T (070J-3407608 
M ( 31)-655276387 
martine.eenshuistra@minvws.nl 

Datum - 7 APR. 2016 
Betreft Pneumokokkenvaccinatie adviesaanvraag Kenmerk 

908177-146464-PG 

Uw brief 

Directie Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.riiksoverheid.nl 

Bi j lage(n) 

Geachte heer van Gooi, 

De pneumokok is een bacterie die bij veel mensen in de neusholte zit en 
doorgaans geen ziekteverschijnselen geeft. Bij sommige mensen kan wel ernstige 
pneumokokkenziekte ontstaan, vooral bij kinderen onder de 2 jaar en bij ouderen 
vanaf ongeveer 60 jaar. Sinds 2006 worden zuigelingen en jonge kinderen binnen 
het rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen pneumokokkeninfectie. Voor mensen 
met een sterk verminderde afweer en bepaalde chronische aandoeningen wordt 
het vaccin onder bepaalde strikte voorwaarden via de zorgverzekering vergoed. 

In 2013 is het meest recente advies van de Gezondheidsraad over 
pneumokokkenvaccinatie uitgekomen. De conclusie was toen dat 
pneumokokkenvaccinatie bij jonge kinderen succesvol was. Het aantal kinderen 
met invasieve pneumokokkenziekte was toen, ruim zes jaar na invoering van de 
pneumokokkenvaccinatie, drastisch verminderd, ondanks dat de niet in de vaccins 
opgenomen serotypen bij zuigelingen en jonge kinderen iets meer kans hebben 
gekregen. Door verminderde circulatie van de bacterie heeft invoering van 
pneumokokkenvaccinatie bij zuigelingen ook geleid tot een sterke afname van 
pneumokokkenziekte in de niet-gevaccineerde bevolking, met name bij personen 
van 65 jaar en ouder. 

Omdat de pneumokokkenlongontsteking bij mensen boven de 65 jaar 
levensbedreigend kan zi jn, heb ik een aantal vragen voor zowel de 
Gezondheidsraad (1) als voor de Gezondheidsraad en het Zorginstituut 
gezamenlijk (2). 

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

1. Adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad 

Ik verzoek de GR om advies uit te brengen over pneumokokkenvaccinatie bij 
ouderen, met daarbij ook het oog op de op te richten beoordelingskamer 
vaccinaties. 
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Ik verzoek u daarbij in ieder geval de volgende aspecten aan de orde te stellen: 
1. Levert vaccinatie van ouderen tegen invasieve pneumokokkenziekte 
gezondheidswinst op? 
2. Zo ja , kunt u een zo specifiek mogelijke groep (leeft i jd, geslacht, etc.) 
definiëren die het meeste baat zal hebben van een dergelijke vaccinatie? 
3 Welke vaccins zijn nu of komen binnen afzienbare t i jd beschikbaar en welk van 
de beschikbare vaccins komt het meest in aanmerking met betrekking tot te 
verwachten gezondheidswinst of inzetbaarheid binnen deze groep? 
4. Hoe kan vaccinatie het best ingezet worden? Zijn er aspecten als samenstelling, 
dosis, moment van toediening, bereik van de doelgroep die invloed kunnen 
hebben op de te verwachten gezondheidswinst? 

2. Verzoek aan de Gezondheidsraad en het Zorginstituut tezamen 

Ik verzoek de GR en ZIN een gezamenlijke notitie te leveren die een uitspraak 
doet over de gezondheidswinst die met deze vaccinatie te realiseren is. Hierbij 
vraag ik om uw overwegingen expliciet te maken. In het kader van de op te 
richten beoordelingskamer is het van groot belang om in deze notitie te benoemen 
op welke vlakken u knelpunten of beperkingen in het systeem constateert ten 
aanzien van de realisatie van gezondheidswinst. 

Verhouding tot advies Zorginstituut op basis van de procedure via 
Farmatec 
Eind 2015 heeft de firma Pfizer via het Farmatec-systeem bij het Zorginstituut een 
aanvraag tot opname in het zorgverzekeringsbasispakket van 13-valent 
geconjugeerd pneumokokkenvaccin gedaan (Prevenar 13®) voor de vaccinatie 
van ouderen vanaf 65 t /m 74 jaar. Het advies hierover is op 19 januari j l . 
uitgebracht. Ik neem aan dat u de uitkomsten hiervan mee kunt nemen bij de 
bovenstaande vragen. 

Al deze adviezen heb ik nodig om een goede afweging te kunnen maken over de 
inzet van dit vaccin. Ik verwacht van u informatie die mijn beslissing over de 
vergoedingssystematiek kan ondersteunen, zoals bijvoorbeeld aanbevelingen rond 
de al dan niet benodigde vaccinatiegraad. Daarbij verwacht ik echter geen kant en 
klaar advies over de vergoedingssystematiek enkel vanuit de huidige 
beoordelingskaders, daar horen immers ook andere dan strikt wetenschappelijke 
overwegingen bi j . 
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Ik verwacht, mede gelet op reeds uitgebrachte advies van het Zorginstituut over 
pneumokokkenvaccinatie, dat u mij zowel het Gezondheidsraadadvies als de 
gezamenlijke notitie, in dit najaar kan leveren. 
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Een brief met dezelfde inhoud is ook gestuurd aan: 
de heer A.H.3. Moerkamp, Zorginstituut Nederland 
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Hoogachtend, 

De minister van Volksgezondheid, 
We 

mw. drs. E.I. Schippers 
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