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adviesaanvraag GR meningokokken B 

Geachte heer Kullberg, 

In 2018 heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht over vaccinatie tegen 

meningokokken. Het advies was om het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit te 

breiden met een extra vaccinatie tegen meningokokken C op 14-jarige leeftijd en 

daarnaast ook vaccinatie tegen meningokokken W aan het RVP toe te voegen. 

De Gezondheidsraad heeft zich in datzelfde adviestraject in 2018 ook gebogen 

over de noodzaak om een vaccinatie tegen meningokokken B op te nemen in het 

RVP. Het advies daarover was negatief. Daarbij werd wel geadviseerd om deze 

vaccinatie later opnieuw te beoordelen als er meer gegevens over de effectiviteit 

beschikbaar zouden zijn. Ik vraag de Gezondheidsraad daarom opnieuw om een 

advies over vaccinatie tegen meningokokken B. Indien het advies inhoudt dat de 

vaccinatie onderdeel zou moeten worden van het RVP, vraag ik ook om advies 

over hoe de vaccinatie in het RVP schema past. 

Achtergrond 

Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt 

door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en 

bloedvergiftiging veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken. 

Vaccinatie tegen meningokokkenziekte serogroep C is in Nederland al sinds 2002 

opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 14 maanden oud. 

De vaccinatie tegen meningokokken groep C op de leeftijd van 14 maanden bleek 

niet voldoende te zijn om langdurige (groeps)bescherming te blijven waarborgen 

en vanaf 2015 was er een snelle toename te zien van meningokokken serogroep 

W in Nederland. Daarom is, conform het advies van de Gezondheidsraad in 2018, 

het Rijksvaccinatieprogramma in 2019 uitgebreid met meningokokkenvaccinatie 

tegen serotypen A,C,W,Y voor kinderen op de leeftijd van 14 maanden en voor 

kinderen in het jaar dat zij 14 jaar worden, en zijn adolescenten van 15-18 jaar 

eenmalig gevaccineerd met het MenACWY-vaccin. 
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Adviesaanvraag gezondheidsraad 

In het GR-advies van 2018 is de vraag of meningokokken B-vaccinatie zou moeten 

worden ingevoerd negatief beantwoord. Dit was omdat er nog onduidelijkheid was 

over de effectiviteit van dit vaccin, er relatief veel bijwerkingen (hoge koorts) 

werden gezien en de vaccinatie als niet kosteneffectief werd beoordeeld. In de 

update van het eerdere advies hoor ik graag wat de huidige stand van zaken met 

betrekking tot deze onderwerpen is. 

Verzoek aan de gezondheidsraad en het Zorginstituut tezamen 

Conform afspraak in het traject samenwerking advisering vaccinaties verzoek ik de 

Gezondheidsraad en het Zorginstituut te bezien of de eerdere gezamenlijke notitie 

over vaccinatie tegen meningokokken B herzien moet worden. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport,

Maarten van Ooijen
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