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Adviesvraag Gezondheidsraad RVP schema 

Geachte heer Kullberg, 

Met deze brief vraag ik de Gezondheidsraad om advies aangaande het schema van 
vaccinaties gegeven in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het 

RVP is een langlopend programma dat steeds stapsgewijs is uitgebreid tot het 

huidige aanbod van vaccinaties voor kinderen tot 18 jaar. Voor diverse vaccinaties 

is al enige tijd geen beoordeling gedaan van het schema, waarbinnen deze worden 

aangeboden. Dit geldt met name bij de vaccins, die al lang onderdeel van het 

programma uitmaken. De uitbreidingen zijn één voor één ingevoerd, op basis van 

de afwegingen en optimale keuzes van vaccinatiemomenten per vaccin; het sche

ma als geheel is in de afgelopen jaren niet meer geëvalueerd. 

Daarnaast vraag ik de Gezondheidsraad meer inzicht te geven in de mogelijkheid 

en wenselijkheid om meer flexibiliteit, spreiding en/of differentiatie in het schema 

aan te brengen, bijvoorbeeld om medische redenen, maar ook, omdat de behoefte 

aan meer flexibiliteit en maatwerk leeft bij een deel van de bevolking, dat kriti

scher kijkt naar vaccinaties. 

1. Adviesaanvraag Gezondheidsraad

Ik verzoek de Gezondheidsraad een advies uit te brengen over het schema van 

het Rijksvaccinatieprogramma bij kinderen. Ik verzoek de Gezondheidsraad in 

ieder geval de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Is het schema van vaccineren van de vaccinaties, die nu in het RVP zitten,
nog optimaal? Is er op grond van nieuwe wetenschappelijke studies een
herziening nodig van dit schema? Denk hierbij onder andere aan het mo
ment van vaccinatie, de reeks van vaccinaties, de leeftijd waarop de vac
cinatie wordt aangeboden én de combinatie van vaccinaties.

2. Kan de Raad ingaan op de toekomstbestendigheid van het RVP-schema?
Welke speelruimte is er om af te wijken van of te differentiëren binnen het
vaste vaccinatieschema, bijvoorbeeld op medische gronden, op verzoek
van de ouders en/of op basis van het belang en het te verwachten effect
van de vaccinatie voor de individuele of publieke gezondheid? Er zijn im
mers ouders, die behoefte hebben aan meer flexibiliteit, spreiding en/of
differentiatie in het vaccinatieschema. Het vaccinatieaanbod vanuit de
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overheid is gaandeweg uitgebreid en er komen steeds nieuwe vaccins be
schikbaar, die mogelijk kunnen worden ingezet om nog meer gezond
heidswinst te behalen. Nu wordt geadviseerd een vaccinatie in het kader 

van publieke gezondheid wel of niet aan de gehele leeftijdsgroep of een 
deel van deze groep aan te bieden. De vraag is of andere opties passend 

en wenselijk zijn; bijvoorbeeld een vaccinatie die wel gezondheidswinst 
oplevert maar waarvoor de keuze explicieter aan de ouders of doelgroep 
zelf wordt gelaten, een soort keuzemenu. Ik verwijs hierbij ook naar de 
bevindingen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ten aan

zien van herziening van het vaccinatiestelsel. 1 Het draagvlak voor het vac
cinatieaanbod vanuit de overheid is hierbij van belang; kan dit met deze 
prioritering behouden blijven, met een toenemend aantal vaccinaties in 

het schema? 

Deze adviesvraag staat op de Werkagenda van de Gezondheidsraad voor 2022. 

Indien dit gewenst is, kan een deel van deze vragen ook in de voorziene 

herziening van het beoordelingskader beantwoord worden. Ik verzoek u om in een 

reactie aan te geven wat de planning voor dit adviestraject is en wanneer ik uw 

advies kan verwachten. 

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn,

en Sport

Paul Blokhuis

1 RVS advies maart 2021, zie: Het vaccinatiestelsel in Nederland nader
verkend I Advies I Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
(raadrvs.nl) 
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