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Geachte heer Kuilberg, 

De voorbereidingen om in het najaar van 2020 te starten met het Nationaal Pro-
gramma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) zijn in volle gang. Naar 
aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad is de opzet van de implemen-
tatie van het programma dat mensen die in 2020 60, 65, 70 of 75 jaar worden 
een uitnodiging ontvangen voor een pneumokokkenvaccinatie. 

Echter, in de huidige COVID-19 pandemie adviseert de WHO, naast het zo veel 
mogelijk door laten lopen van de vaccinatieprogramma's, om prioriteit te geven 
aan griep- en pneumokokkenvaccinatie voor de kwetsbare groepen (link: 
http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0004/433813/Guidance-routine-
immunization-services-COVID-19-pandemic.pdf\). 

De WHO volgt nauwgezet de nieuwe data rondom medische risicofactoren op 
COVID-19 en eventueel optreden van secundaire bacteriële infecties. De eerste 
meer betrouwbare data hiervan worden rond de zomer verwacht. Aangezien het 
programma in het najaar start en er uiteraard voorbereidingen/aanpassingen 
nodig zijn in de uitvoering als andere doelgroepen worden uitgenodigd, kunnen we 
niet op deze data wachten. 

Daarom is het gezien de huidige COVID-19 pandemie de vraag of de 
pneumokokkenvaccins die vanuit het programma in Nederland beschikbaar zijn in 
het najaar ingezet worden voor bovenstaande groep of dat het wenselijk is om: 

a) dit aan te passen en te kiezen voor andere leeftijdscohorten en/of; 
b) voorrang te geven aan bepaalde (medische) hoog risico groepen ter pre-

ventie van pneumokokkeninfecties tijdens de COVID-19 pandemie. Zie 
ook (LCI-richtliin pneumokokkenziekte) en bijlage 1 (adviezen vanuit de 
NITAGs). 

Aan de Gezondheidsraad wordt gevraagd of het mogelijk is om op uiterlijk 20 april 
aan te geven of er aanleiding is om de doelgroepen van het programma voor het 
jaar 2020 (maar eventueel ook voor het reguliere programma na 2020) te 
herprioriteren naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. 

Daarnaast is een aanvullende vraag hoe het advies op bovenstaande samenhangt 
met het Nationaal Programma Grieppreventie. 
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Leeftijdscohort 
60 t/m 64-jarigen 

Aantal personen 
1.117.621 

65 t/m 69-jarigen 995.634 

70 t/m 74-jarigen 940.905 

75 t/m 79-jarigen 633.006 

Vanuit het programma  
Ten behoeve van een goede uitvoering van het programma wordt sinds begin 
2019 op allerlei vlakken door de betrokken partijen gewerkt aan de 
voorbereidingen van het NPPV. Er zijn materialen ontwikkeld om professionals en 
de doelgroep te informeren, huisartsinformatiesystemen worden aangepast, een 
bestelapplicatie voor de uitvoerders is in ontwikkeling om te zorgen dat zij op 1 
juni vaccins kunnen bestellen voor hun patiënten, de logistiek is ingeregeld etc. 
Veel zaken zijn in een afrondende fase. Wijziging in de organisatorische opzet 
vraagt het nodige van alle partijen en de uitvoerders en moet in korte tijd 
gebeuren. Onder andere om deze redenen is er vanuit het programma een aantal 
voorwaarden om een wijziging in het programma voor het jaar 2020 mogelijk te 
maken: 
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De nog beschikbare tijd voor aanpassingen in de uitvoering van het program-
ma in 2020 is beperkt. Dat betekent dat op zeer korte termijn, uiterlijk 20 
april, een uitspraak nodig is over een eventuele wijziging in (de doelgroep 
van) het programma voor 2020, om dit organisatorisch nog te kunnen realise-
ren. 
Een eventuele wijzing in de opzet van het programma moet uitgevoerd kun-
nen worden in de setting van de huisartspraktijk en, voor een minder groot 
deel, in de zorgorganisaties waar mensen uit de doelgroep langdurig verblij-
ven 
Er moeten voldoende vaccins beschikbaar zijn voor een eventueel te bepalen 
andere doelgroep. De doelgroep waar we op dit moment van uitgaan (60, 65, 
70, 75-jarigen) bestaat uit 783.000 personen. Daarvoor zijn per augustus 
2020 550.000 vaccins beschikbaar vanuit het NPPV. Dus er is op dit moment 
voor ongeveer 70% van de uit te nodigen doelgroep vaccin beschikbaar. Er 
wordt gekeken of dit aantal verder uitgebreid kan worden. De vraag is echter 
of dit kan en met hoeveel vaccins, gezien de beperkte beschikbaarheid van 
het vaccins en de wereldwijd toegenomen vraag. 

Ter informatie hieronder een weergave van de grootte van de verschillende 
leeftijdsgroepen in 2020: 

Hoogachtend, 

de staatssecret 	n Volksgezondheid, 
Welzijn en S rt, 	zI  

Paul Blokh 
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