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Geachte heer Van Gooi, 

De winter 2017-2018 kenmerkte zich door een langdurige en zware 
griepepidemie, waarbij ongeveer 900.000 mensen ziek zijn geworden en naar 
schatting 9.500 meer mensen dan normaal zijn overleden. Met een duur van 
achttien weken was deze griepepidemie ook langer dan het gemiddelde van de 
laatste twintig jaar. Naar aanleiding hiervan heb ik verschillende maatregelen 
genomen, onder andere gericht op het verhogen van de vaccinatiegraad onder 
zorgpersoneel. Ook is besloten om binnen het Nationaal Programma 
Grieppreventie (NPG) vanaf de griepcampagne in 2019-2020 een quadrivalent 
vaccin in te zetten in plaats van het huidige trivalente vaccin. 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 

www.rijksoverheid.nl 

In l icht ingen bi j 
E. van Daalen 
Senior Beleidsmedewerker 

e.vandaalen @>minvws.nl 

Kenmerk 

1448727-183408-PG 

Uw brief 

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

De adviezen van de Gezondheidsraad vormen de basis voor de uitvoering van het 
NPG. Daarom acht ik het wenselijk om te laten onderzoeken welke 
wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, naast bovengenoemde 
maatregelen, een plek zouden moeten krijgen binnen het NPG. Ik wil u vragen de 
volgende overwegingen te betrekken bij uw advies. 

1. Risicogroepen: 
Momenteel komen de volgende risicogroepen in aanmerking voor een griepvaccin 
in het kader van het NPG. 

Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en 
longen; 
Patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie; 
Patiënten met diabetes mellitus; 
Patiënten met chronische nierinsufficientie; 
Patiënten die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan; 
Patiënten geïnfecteerd met hiv; 
Kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 maanden tot 18 jaar die 
langdurig salicylaten gebruiken; 
Personen van 60 jaar of ouder; 
Personen met verminderde weerstand tegen infecties. 

Gezien de zware griepepidemie van afgelopen winter vraag ik u de huidige 
risicogroepen voor de griepvaccinatie tegen het licht te houden. Daarbij vraag ik 
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om in ieder geval aandacht te besteden aan de wenselijkheid om binnen de 
risicogroep ouderen de leeftijdsgrens van 60 jaar te blijven hanteren. 
Aanvullend daarop zou ik graag willen weten of er op basis van de huidige stand 
van de wetenschap aanleiding is tot het programmatisch vaccineren van gezonde 
kinderen en gezonde zwangere vrouwen. Bij het identificeren van doelgroepen 
voor het griepvaccinatieprogramma verzoek ik u de ziektelast, doelmatigheid en 
de effectiviteit van het vaccin mee te wegen. 

Er zijn ook groepen die niet binnen het NPG vallen, maar waarbij het actief 
aanbieden van de griepvaccinatie wel tot aanbeveling strekt. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor zorgverleners, zoals ik ook in mijn brief aan de Tweede Kamer heb benoemd. 
Ik hoor graag van uw commissie of er naast zorgverleners nog meer 
beroepsgroepen zijn waarbij het wenselijk is om de griepvaccinatie actief aan te 
bieden. Daarbij kan het gaan om zowel de eigen kwetsbaarheid als aspecten van 
het werk die aanleiding geven tot een griepvaccinatie. 

2. Soorten griepvaccins 
Er zijn diverse soorten griepvaccins beschikbaar en verschillende manieren van 
toediening. Het griepvaccin dat we in Nederland inzetten is een geïnactiveerd 
vaccin en wordt voor alle doelgroepen binnen het NPG ingezet. In het Verenigd 
Koninkrijk worden drie verschillende vaccins gebruikt, waaronder een neusspray 
met levend verzwakte vaccin (LAIV) voor kinderen vanaf twee jaar. Ook zijn er 
vaccins met een adjuvans en vaccins die een hogere dosis antigen bevatten en 
specifiek aan ouderen worden aangeboden. Ik hoor graag het oordeel van uw 
commissie over de verschillende typen vaccins. Kunt u iets zeggen over de 
effectiviteit en veiligheid van deze opties versus de huidige vaccinatie? Acht de 
Gezondheidsraad het wenselijk om bij ouderen te kiezen voor een vaccin met 
adjuvans of met een hogere dosis? 

Adviesaanvraag Gezondheidsraad 
Ik ontvang graag het advies van de Gezondheidsraad op bovenstaande vragen 
rondom de jaarlijkse griepvaccinatie. Ik wil u vragen om het RIVM 
overzichtsdocument als vertrekpunt te gebruiken bij uw advies. 

Adviesaanvraag Gezondheidsraad en verzoek aan de Gezondheidsraad en het 
Zorginstituut gezamenlijk 
Daarnaast verzoek ik u om samen met het Zorginstituut een gezamenlijke notitie 
op te stellen die een uitspraak doet over de gezondheidswinst die met een 
eventuele aanpassing van het vaccinatiebeleid te behalen is. Hierbij vraag ik om 
uw overwegingen expliciet te maken. 

Tenslotte hoor ik graag van u wat de planning is voor dit adviestraject en wanneer 
ik uw advies kan verwachten. 
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Een brief met een vergelijkbare inhoud is ook verstuurd aan de heer J. Wijma van 
Zorginstituut Nederland. 
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Hoogachtend, 
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