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Adviesaanvraag vervolg programma 

pneumokokkenvaccinatie 

Geachte heer Kullberg, 

In 2018 adviseerde uw Raad om mensen van 60 tot en met 75 jaar om de 5 jaar 

uit te nodigen voor een pneumokokkenprik. Naar aanleiding van de COVID

pandemie volgde op 20 april jl. het advies om mensen van 70 tot en met 79 jaar 

oud voorrang te geven bij het aanbieden van pneumokokkenvaccinatie. Bij 

onvoldoende vaccins moet het oudste deel van deze nieuwe doelgroep voorrang 

krijgen. De commissie adviseerde ook om de situatie later opnieuw te beoordelen. 

Dit is de aanleiding van deze adviesaanvraag. 

Adviesaanvraag 

Het besluit om het pneumokokkenvaccin met voorrang aan het oudste deel van de 

bevolking aan te bieden, heeft de opzet van het Nationaal Programma 

Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) drastisch veranderd. In plaats van 

ieder najaar de mensen die 60, 65, 70 en 75 jaar oud zijn uit te nodigen, worden 

in najaar 2020 alle 73- tot en met 79-jarigen opgeroepen. Ik ga ervan uit dat er in 

ieder geval verdere invulling gegeven moet worden aan het laatste advies van de 

Raad. Dat betekent dat mensen die in 2020 70 t/m 72 jaar zijn in 2021 nog 

worden uitgenodigd. Het is de vraag hoe de inrichting van het NPPV voor 2021 en 

verder vorm moet krijgen. 

Om die reden vraag ik uw Raad om de adviezen uit 2018 en 2020 te bezien op dit 

punt en advies te geven over de doelgroep van het NPPV voor 2021 en de 

opvolgende jaren. Ik verzoek u hierbij, waar mogelijk, ook rekening te houden 

met nieuwe vaccinontwikkelingen. 
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Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk van een advies te voorzien. Graag verneem 

ik van u wat de planning voor dit adviestraject is en wanneer ik uw advies kan 

verwachten. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en S ort 
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