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Mevrouw de Minister,


Bij brief van 12 januari 2000 (nr. GZB/GZ 2.030.527) en van 2 juli 2001 (nr. GZB/GZ
2.193.615) vroeg u de Gezondheidsraad te adviseren over herziening en uitbreiding van
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Gezien de epidemische verheffing van groep C
meningokokkenziekte die zich in 2001 in Nederland voordeed, verzocht u mij in monde-
ling overleg op 27 augustus 2001 prioriteit te geven aan vaccinatie tegen deze aandoe-
ning en het advies zo mogelijk nog voor einde 2001 uit te brengen. Dankzij een bijzonde-
re inspanning van de commissie die ik daartoe benoemd heb, kon aan dit verzoek vol-
daan worden. De commissie is van mening dat zij bij advisering betreffende vaccinatie
tegen meningokokken C niet voorbij kon gaan aan een aantal algemene aspecten van
vaccinatie in het kader van het RVP en aan behandeling van de vraag naar uitbreiding
van het RVP met vaccinatie tegen pneumokokken. De algemene aspecten van vaccina-
tie zullen meer gedetailleerd behandeld worden in de gevraagde brede advisering over
het RVP.


Hoogachtend,


prof. dr JA Knottnerus
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Samenvatting, conclusies en
aanbevelingen


Vooruitlopend op brede advisering over herziening en uitbreiding van het Rijksvaccina-
tieprogramma (RVP) verzocht de Minister van VWS de Gezondheidsraad haar te advi-
seren over algemene vaccinatie tegen groep C-meningokokken. Tot voor kort was de
meningokok C in Nederland een relatief onbelangrijke verwekker van meningokokken-
ziekte, die zich uit als meningitis (hersenvliesontsteking) of sepsis (bloedvergiftiging).
Het belang van meningokokken C als verwekker van de meningokokkenziekte is recent
echter sterk toegenomen. In 1999, 2000 en 2001 (tot en met oktober) ging het om res-
pectievelijk 80, 105 en 222 geregistreerde patiënten, 14, 19 en 36 procent van alle pa-
tiënten met meningokokkenziekte. De overige gevallen worden in Nederland bijna alle-
maal veroorzaakt door groep B-meningokokken. 


Al langere tijd waren polysacharidevaccins beschikbaar, tegen meningokokken van
groep A, C, W-135 en Y, maar deze vaccins induceren slechts kortdurende immuniteit
en zijn niet werkzaam bij jonge kinderen. Nieuwe eiwitconjugaatvaccins hebben beide
nadelen niet. Een vaccin tegen meningokokken B ontbreekt vooralsnog. 


In het RVP zal in de komende jaren maar zeer beperkt ruimte zijn voor opname van
nieuwe vaccinaties: de keuze voor de ene vaccinatie houdt in dat de mogelijkheden voor
opname van andere vaccinaties beperkt worden. Daarom heeft de Gezondheidsraad er-
voor gekozen in samenhang te adviseren over vaccinatie tegen meningokokken C en
pneumokokken. Pneumokokken zijn belangrijk als verwekkers van ernstig verlopende
invasieve aandoeningen, zoals meningitis, sepsis en pneumonie (longontsteking). Zij ver-
oorzaken echter ook minder ernstige, maar veel voorkomende aandoeningen, zoals mid-
denoorontsteking, ontsteking van de neusbijholtes en bronchitis. Tegen deze infecties is


Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 7







sinds kort eveneens een eiwitconjugaatvaccin beschikbaar voor gebruik bij kinderen.
Dat vaccin biedt bescherming tegen zeven veel voorkomende typen pneumokokken,
hetgeen voor Nederland overeenkomt met een dekking van ongeveer 60 procent.


Volgens de Gezondheidsraad moet het RVP een beperkt pakket van noodzakelijke,
effectieve en veilige vaccinaties omvatten. Veranderingen in het vaccinatieprogramma
mogen geen bedreiging vormen voor het publieke vertrouwen in het programma en de
bereidheid om eraan deel te nemen. Voor invoering van nieuwe vaccinaties in het RVP
zullen in het algemeen extra injecties nodig zijn. Verschillende criteria en uitgangspunten
geven echter reden om vast te houden aan het huidige maximum van twee injecties per
sessie. 


Getoetst aan de algemene uitgangspunten en criteria voor opname van vaccinaties
in het RVP is, aldus de Raad, zowel vaccinatie tegen meningokokken C als tegen pneu-
mokokken van groot belang voor de volksgezondheid. Voor zover het zich nu laat aan-
zien, komen er op een termijn van vijf jaar geen vaccins tegen andere aandoeningen be-
schikbaar die, getoetst aan dezelfde uitgangspunten en criteria, prioriteit verdienen.


De Raad heeft verschillende scenario’s voor algemene vaccinatie tegen meningo-
kokken C en pneumokokken overwogen. Twee principes zijn richtinggevend geweest:
ten eerste de effecten op de volksgezondheid, ten tweede een zo goed mogelijke inbed-
ding in het bestaande vaccinatieprogramma.


In de periode tussen nu en begin 2005 zal vaccinatie tegen meningokokken C en te-
gen pneumokokken uitsluitend mogelijk zijn door middel van separate vaccins. Zowel
vaccinatie tegen meningokokken C als tegen pneumokokken heeft het grootste effect
op de volksgezondheid indien verricht op de leeftijd van twee, drie en vier maanden
(scenario 1). Dan worden echter al DKTP- en Hib-vaccins toegediend en het is, zoals
gezegd, niet verantwoord om het aantal injecties tot drie of zelfs vier uit te breiden. Er
ontstaat waarschijnlijk in de loop van 2002 of 2003 ruimte voor één nieuwe vaccinatie
door gecombineerde toediening van DKTP en Hib.


Om overbelasting van het RVP te vermijden is de Gezondheidsraad de mogelijkhe-
den nagegaan van toediening van de vaccins op latere leeftijd dan twee, drie en vier
maanden. Voor meningokokken C is vaccinatie op de leeftijd van vijf en zes maanden
(scenario 2) of kort na het bereiken van de leeftijd van één jaar (scenario 3) een reëel
alternatief, omdat de incidentie van meningokokken C-ziekte in het eerste jaar relatief
gering is. Doordat op de zojuist genoemde leeftijden twee respectievelijk één injectie(s)
volstaan, is de doelmatigheid van vaccinatie bovendien aanmerkelijk gunstiger dan op de
vroege zuigelingenleeftijd. In het geval van pneumokokken is uitstel van de vaccinatie
tot de leeftijd van vijf maanden of later géén alternatief, omdat de incidentie van pneu-
mokokkenziekte al op zeer jonge leeftijd hoog is.


Samengevat luidt het advies om vaccinatie tegen meningokokken C zo snel mogelijk
in te voeren en wel door middel van twee injecties op de leeftijd van vijf en zes maan-
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den. Vaccinatie door middel van één injectie kort na het bereiken van de leeftijd van
één jaar is een aanvaardbaar alternatief. Omdat de incidentie van groep C-meningokok-
kenziekte een tweede piek kent onder adolescenten, verdient het aanbeveling om een-
malig een inhaalprogramma uit te voeren voor alle kinderen tot en met 18 jaar.


Daardoor kan het maximale effect van vaccinatie versneld bereikt worden. De
Raad adviseert vaccinatie tegen pneumokokken in te voeren op de leeftijd van twee,
drie en vier maanden, zodra voor de DKTP- en Hib-vaccins gecombineerde toediening
mogelijk is. Wegens de concentratie van pneumokokkenziekte in de eerste levensjaren
is een inhaalprogramma daar niet aangewezen.


Vanaf begin 2005 zal waarschijnlijk een gecombineerd vaccin tegen meningokokken
C- en tegen pneumokokkeninfecties beschikbaar zijn. Indien uit het onderzoek blijkt dat
dat combinatievaccin veilig, effectief en doelmatig is, dan ligt het voor de hand op dat
moment het combinatievaccin op de jonge zuigelingenleeftijd toe te passen. Een volgen-
de ontwikkeling, die nu al is ingezet, is dat het zojuist genoemde combinatievaccin ver-
der uitgebreid wordt met componenten gericht tegen meningokokken van groep B. De
Gezondheidsraad acht de ontwikkeling van dat gecombineerde meningokokken B/C-p-
neumokokkenvaccin van groot belang voor de volksgezondheid.


In alle bovenbeschreven scenario’s dient groot belang gehecht te worden aan moni-
toring van eventuele ongewenste neveneffecten. Het gaat onder meer om de publieke
acceptatie van het toenemend aantal vaccinaties in het RVP. Het is daarnaast belang-
rijk om de microbiologische monitoring te continueren teneinde een mogelijke toename
van invasieve ziekten door niet in het vaccin opgenomen serogroepen en -types vroegtij-
dig op te sporen. Naast microbiologische monitoring is ook klinische monitoring van ge-
vallen van meningokokken- en pneumokokkenziekte belangrijk.


De bedoelde veranderingen in het RVP vergen aanzienlijke praktische voorbereidin-
gen, onder andere in de logistiek, de publieksvoorlichting en de aanbesteding en produc-
tie van het vaccin. Met betrekking tot vaccinatie tegen meningokokken en pneumokok-
ken zullen in de komende jaren verschillende, deels tijdelijke, wijzigingen van het pro-
gramma nodig zijn. De Gezondheidsraad hecht daarbij bijzonder groot belang aan de pu-
blieksvoorlichting. Er is immers nog geen vaccin tegen meningokokken B, de belangrijk-
ste verwekker van meningokokkenziekte, en ook de dekking tegen pneumokokken is
vooralsnog verre van volledig. De voorlichting aan het publiek dient een duidelijk beeld
te geven van de achtergronden en het belang van de wijzigingen, de te verwachten tij-
delijke oplossingen en het uiteindelijke perspectief van een gecombineerd vaccin tegen
meningokokken- en pneumokokkenziekte.
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1 Hoofdstuk


De adviesaanvraag


Op 27 augustus 2001 vroeg de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – na
eerder te hebben verzocht om ‘brede’ advisering over herziening en uitbreiding van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) – de Gezondheidsraad met spoed te adviseren over
algemene vaccinatie tegen meningokokken groep C (Neisseria meningitidis serogroep
C; zie bijlage A). Het voorliggende advies over die algemene vaccinatie loopt vooruit op
het gevraagde brede RVP-advies. Het is opgesteld door een commissie van de Gezond-
heidsraad (zie bijlage B). 


De commissie meent dat algemene vaccinatie tegen meningokokken C-infecties
niet los kan worden gezien van die tegen infecties door pneumokokken (Streptococcus
pneumoniae). Tegen beide aandoeningen zijn sinds kort eiwitconjugaatvaccins beschik-
baar. Deze zijn veilig en effectiever dan de voorheen beschikbare polysaccharidevac-
cins die niet bruikbaar waren bij kinderen jonger dan twee jaar (GR80, GR82). In het
RVP zal in de komende jaren maar zeer beperkt ruimte zijn voor opname van nieuwe
vaccinaties: de keuze voor de ene vaccinatie houdt in dat de mogelijkheden voor opna-
me van andere vaccinaties beperkt worden. Daarom heeft de commissie ervoor geko-
zen in samenhang te adviseren over vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokok-
ken. Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken komt in dit advies niet aan de orde.
Daarover zal de Gezondheidsraad separaat adviseren.
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2 Hoofdstuk


Uitgangspunten en criteria voor opname
van vaccinaties in het RVP


2.1 Opbouw huidig RVP


Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is opgebouwd in de periode na 1957 (Bur98).
Het programma wordt uitgevoerd door de afdelingen jeugdgezondheidszorg van de
thuiszorgorganisaties en de GGD’en onder toezicht van de entadministraties. In de tabel
zijn de contactmomenten van de jeugdgezondheidszorg en de momenten waarop vacci-
naties worden toegediend weergegeven.


2.2 Uitgangspunten en criteria voor uitbreiding van het RVP


Het aantal infectieziekten waartegen vaccinatie mogelijk is, neemt gestaag toe. Tot nog
toe konden nieuwe, uit het oogpunt van de volksgezondheid relevante vaccinaties zonder
grote problemen in het RVP opgenomen worden. Men loopt echter steeds vaker tegen
de grenzen van het RVP aan. Zo is, bijvoorbeeld, het aantal injecties dat men in één zit-
ting aan een kind kan toedienen, beperkt (zie hieronder). Sinds jaar en dag worden ver-
schillende vaccins weliswaar gecombineerd in één injectie, zoals bijvoorbeeld bij DKTP
en BMR, maar uitbreiding daarvan is maar in beperkte mate mogelijk. Alternatieve toe-
dieningsvormen (verstuiving in de neus, orale toediening) lijken voor sommige vaccins
mogelijk en kunnen bijdragen aan beperking van de belasting voor de gevaccineerde,
echter nog niet op korte termijn. Door het succes van vaccinatie en de verminderde in-
cidentie van de ziekten waartegen gevaccineerd wordt, komen in sommige gevallen de
nadelen van vaccinatie nadrukkelijker dan voorheen op de voor-
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grond te staan. Ook het publiek stelt in toenemende mate kritische vragen bij vaccinatie.
Tegen deze achtergrond vindt de commissie – juist óók nu een snelle beslissing nodig is
over vaccinatie tegen infecties door meningokokken C en pneumokokken –, het wense-
lijk uitgangspunten en criteria voor opname van een vaccinatie in het RVP reeds nu zo-
veel als mogelijk is te expliciteren, (Str00, Ver00, Zeij00). Die uitgangspunten en criteria
zullen nader uitgewerkt worden door de commissie Herziening en uitbreiding van het
Rijksvaccinatieprogramma.


Volgens de commissie moet het RVP een beperkt pakket van noodzakelijke, effec-
tieve en veilige vaccinaties omvatten. Het programma moet daarom gericht zijn tegen
mogelijk ernstige aandoeningen; geen prioriteit hebben vaccinaties tegen aandoeningen
die een doorgaans als gering ervaren ongemak veroorzaken. Omdat het gaat om een
aanbod aan in principe gezonde kinderen, dient men zeer hoge eisen te stellen aan de
effectiviteit en de veiligheid van de vaccins. De belasting moet acceptabel en zo gering
mogelijk zijn. Toevoeging van een nieuwe vaccinatie aan het programma moet niet
plaatsvinden zonder een zorgvuldige weging van de gezondheidseffecten. De ernst van
de aandoening dient beoordeeld te worden aan de hand van gegevens over de ziektelast
en het deel daarvan dat door vaccinatie te voorkomen is. Daarnaast zijn maatschappelij-
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Tabel   Contactmomenten jeugdgezondheidszorg en vaccinaties volgens het huidige RVP-schema.
maand
1
2 DKTP1 + Hib1a


3 DKTP2 + Hib2a


4 DKTP3 + Hib3a


5
6
9
11 DKTP4 + Hib4a


14 BMR1
18 à 24


jaar
2 ½
3
4 DTP5 + aK (booster)
5
9 DTP6 + BMR2
DKTP = difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis
BMR = bof, mazelen, rubella (rode hond)
Hib = Haemophilus influenzae type B
a De Gezondheidsraad heeft aanbevolen kinderen van wie ten minste één van de ouders geboren is in


een land waar hepatitis B middel- of hoogendemisch is, te vaccineren met een gecombineerd vaccin
tegen Hib en hepatitis B (GR01).







ke factoren van belang, zoals de mate waarin een epidemische verheffing beheersbaar
is door andere maatregelen dan vaccinatie via het RVP en de mate waarin de ziekte het
maatschappelijk leven kan verstoren. De doelmatigheid van een nieuw vaccin dient be-
oordeeld en vergeleken te worden met die van andere kandidaatvaccins. Veranderingen
in het vaccinatieprogramma mogen geen bedreiging vormen voor het publieke vertrou-
wen in het programma en de bereidheid om eraan deel te nemen.


Voor invoering van nieuwe vaccinaties in het RVP zullen in het algemeen extra in-
jecties nodig zijn. Daarom heeft de commissie bijzondere aandacht gegeven aan het
aantal injecties dat men redelijkerwijs tijdens één bezoek aan een kind kan toedienen. In
het huidige RVP is dit aantal op geen enkel moment meer dan twee. Dit in de praktijk
gegroeide maximum is niet wetenschappelijk onderbouwd. Er is de commissie ook geen
onderzoek bekend, verricht in een met het RVP vergelijkbare setting, waarin het effect
van het aantal prikken op de acceptatie is onderzocht. Wel zijn er resultaten van onder-
zoek waaruit blijkt dat onder ouders bereidheid bestaat om een extra vaccinatie te ac-
cepteren indien deze gericht is tegen meningitis (Pau00), maar in dit onderzoek is niet
nagegaan of men ook bereid is daarvoor drie injecties tijdens hetzelfde bezoek te accep-
teren. Verschillende van de bovengenoemde criteria geven reden om vast te houden
aan een maximum van twee injecties per sessie. De belasting voor de kinderen moet zo
gering mogelijk zijn en veranderingen mogen niet ten koste gaan van de bereidheid tot
deelname. Van uitvoerders van de vaccinatie, onder andere verenigd in het Landelijk
Centrum Ouder- en Kindzorg (LCOKZ), heeft de commissie signalen ontvangen waar-
uit blijkt dat invoering van een derde injectie op bezwaren zal stuiten bij een belangrijk
deel van de ouders. Er is ervaring met een derde injectie bij kinderen van wie de moe-
der tijdens de zwangerschap draagster bleek van het hepatitis B-virus. Deze kinderen
worden veelal tegelijk met de gewone vaccinaties tegen DKTP- en Hib- gevaccineerd
tegen hepatitis B. In de praktijk blijkt een derde injectie, na de schrik en de pijn van de
eerste twee, bij een aanmerkelijk deel van de kinderen tot heftige huilbuien en bij hun
ouders soms tot paniek te leiden. Vaak vragen de ouders dan ook om aparte afspraken
voor de vaccinatie tegen hepatitis B. Blijkbaar komen bij invoering van een derde injec-
tie tijdens één bezoek de eenvoud en de uniformiteit, die mede de hoge acceptatiegraad
van het huidige RVP bepalen, onder druk te staan. Invoering van drie injecties per zit-
ting leidt in de ervaring van de uitvoerders bovendien tot verstoring van andere doelen
van het bezoek aan het consultatiebureau, zoals voorlichting. De commissie vreest dat
toename van het aantal injecties per bezoek in de huidige omstandigheden zal leiden tot
verminderde acceptatie en dekking van het RVP. Het verdient naar het oordeel van de
commissie aanbeveling een schema met drie injecties per sessie alleen in te voeren op
geleide van nog te verrichten onderzoek naar de factoren die de acceptatie bepalen.
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3 Hoofdstuk


Meningokokken- en pneumokokkenziekte: 
het belang voor de volksgezondheid


3.1 Meningokokken C


De mens vormt de enige natuurlijke gastheer voor de meningokok (Neisseria meningi-
tidis). Overdracht van bacteriën vindt plaats door direct contact of door zogeheten
druppelinfectie. Lang niet iedereen die besmet raakt, wordt ook ziek; vaak ontstaat (tij-
delijk) dragerschap. Meningokokken worden onderverdeeld in serogroepen: onder ande-
re A, B, C, W-135, X, Y en Z. In Nederland is vooral groep B en sinds kort groep C
van belang. Tot voor kort waren uitsluitend polysacharidevaccins beschikbaar, tegen
groep A, C, W-135 en Y, maar deze vaccins induceren slechts kortdurende immuniteit
en zijn niet werkzaam bij jonge kinderen. Nieuwe eiwitconjugaatvaccins hebben beide
nadelen niet. Ze zijn werkzaam tegen in principe alle meningokokken C-stammen, maar
niet tegen meningokokken van groep B.


Tot de soms zeer ernstig en acuut verlopende uitingen van meningokokkenziekte
behoren meningitis (hersenvliesontsteking, ongeveer 85 procent van de gevallen) en
sepsis (bloedvergiftiging, 15 procent). Berucht is vooral de gegeneraliseerde bloedstol-
ling bij sepsis die kan leiden tot shock, orgaanfalen en het afsterven van ledematen. Er
is geen duidelijk verschil in de ernst en het verloop van meningokokkenziekte bij groep B
of groep C. In beide gevallen bedraagt de sterfte gemiddeld tien procent, maar deze
kans is belangrijk hoger in het geval van sepsis (ongeveer 21 procent) dan in het geval
van meningitis (acht procent). Ongeveer tien procent van de patiënten ondervindt blij-
vende restverschijnselen, zoals neurologische schade, amputatie van ledematen en litte-
kens (Dan01, Deu00).
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In de loop van 2001 is in vergelijking met de jaren daarvóór het aantal patiënten met
meningitis of sepsis door infectie met meningokokken groep C meer dan verdubbeld. In
de periode januari tot en met oktober 2001 werden 222 gevallen geregistreerd, terwijl
het aantal ziektegevallen sinds het begin van de registratie bij het Nederlands Referen-
tielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (NRBM) in 1959 schommelde tussen de 50
en 100 per jaar. Het aantal is ook hoger dan bij een eerdere epidemische verheffing aan
het begin van de jaren ’90, toen ongeveer 120 gevallen per jaar geregistreerd werden.
Ook ten opzichte van andere groepen meningokokken is het aandeel van groep C toege-
nomen. Bij die andere groepen doet zich geen soortgelijke toename voor. Tot voor kort
was de meningokok C in Nederland een relatief onbelangrijke verwekker van meningo-
kokkenziekte: in 1999 bedroeg het aandeel 14 procent (80/563). In 2000 was het aan-
deel van serogroep C toegenomen tot 19 procent (105/539) en in de periode januari-ok-
tober 2001 tot 36 procent (222/610). De niet door groep C veroorzaakte gevallen zijn
vrijwel alle toe te schrijven aan meningokokken groep B. Uit onderzoek blijkt dat 20 tot
30 procent van alle gevallen van meningokokkenziekte niet gemeld wordt bij het
NRBM; de genoemde aantallen zijn hiervoor nog niet gecorrigeerd (NRBM01, schrifte-
lijke mededeling, 2001).


De gemiddelde leeftijd bij groep C-meningokokkenziekte was hoger dan bij groep B;
dit kan erop wijzen dat het gaat om een verwekker waartegen in de bevolking relatief
weinig weerstand bestaat en die dus ook relatief veel oudere kinderen en volwassenen
treft. In tegenstelling tot bij groep B-meningokokkenziekte was het aantal gevallen on-
der kinderen jonger dan één jaar verhoudingsgewijs gering; net als bij groep B zijn er
pieken in de leeftijdsgroepen ‘1-4 jaar’ en ‘15-19 jaar’. 


Bij microbiologische typering blijkt de toename van groep C-meningokokkenziekte
veroorzaakt te worden door een beperkt aantal subtypen. Het merendeel behoort tot het
ET-37-complex; deze bacterie-isolaten zijn geassocieerd met grotere verspreiding en vi-
rulentie. Er zijn in 2001 twee clusters gesignaleerd: één op het eiland Tholen (januari-fe-
bruari 2001, vier patiënten die geinfecteerd waren met één identieke stam) en één in
Zevenbergen-Klundert eind juli 2001 (vijf patiënten, geïnfecteerd met een bacteriestam
die afwijkt van de zojuist bedoelde). Ook in andere delen van het land (Friesland-Gro-
ningen-Drenthe en Leiden) deden zich in korte tijd verhoogde incidenties van mogelijk
gerelateerde gevallen voor.


Een soortgelijke toename van het aantal gevallen van groep C-meningokokkenziekte
deed zich eerder voor in onder andere Groot-Brittannië (vanaf het begin van de jaren
’90; Mil01) en België (vanaf 2000). Gezien die ervaringen in naburige landen en de duur
en de mate van de huidige epidemische verheffing in Nederland acht de commissie het
niet waarschijnlijk dat de verheffing op korte termijn weer zal verminderen tot het vroe-
gere niveau. 


Meningokokken- en pneumokokkenziekte: het belang voor de volksgezondheid 15







3.2 Pneumokokken


Ook voor de pneumokok (Streptococcus pneumoniae) is de mens de enige natuurlijke
gastheer. Ook hier vindt overdracht van bacteriën vindt plaats door direct contact of
door zogeheten druppelinfectie en lang niet iedereen die besmet raakt, wordt ziek; (tijde-
lijk) dragerschap van pneumokokken komt frequent voor. Meer dan bij meningokokken
bepalen individuele factoren het optreden van ziekte. Pneumokokken zijn belangrijk als
verwekkers van ernstig verlopende invasieve aandoeningen, zoals meningitis, sepsis en
pneumonie (longontsteking). Zij veroorzaken echter ook minder ernstige, maar veel
voorkomende aandoeningen, zoals middenoorontsteking, ontsteking van de neusbijholtes
en bronchitis. Gemiddeld 11 procent van de patiënten met invasieve aandoeningen komt
te overlijden. Pneumokokkenmeningitis verloopt vaak ernstiger dan bij meningokokken
en wordt gekenmerkt door een sterftepercentage van 15 tot 20 procent. Meningitis ver-
oorzaakt door pneumokokken geeft ook vaker aanleiding tot ernstige restverschijnselen,
waaronder gehoorstoornissen (15 procent) en neurologische afwijkingen, zoals mentale
retardatie, spasticiteit en epilepsie (12 procent) (Rüm01, Spa00). De sterfte bij invasieve
pneumokokkenziekte zonder meningitis bedraagt ongeveer zes procent.


Er zijn ongeveer 90 verschillende groepen pneumokokken bekend – in het geval van
pneumokokken serotypen genoemd –, die in sterk verschillende frequentie voorkomen.
De tegen pneumokokken verworven afweer is overwegend typespecifiek. Het sinds
kort beschikbare eiwitconjugaatvaccin is, in tegenstelling tot het al veel langer bestaande
polysacharidevaccin, ook werkzaam bij kinderen jonger dan twee jaar (Bla00, Bla01,
Esk01). Het biedt bescherming tegen zeven veel voorkomende serotypen. Dit komt
voor Nederland overeen met een dekking van ten minste 60 procent. In de nabije toe-
komst komen waarschijnlijk vaccins met grotere dekking beschikbaar. Ter vergelijking:
het ‘oude’ polysacharidevaccin is, uitsluitend bij kinderen ouder dan twee jaar en vol-
wassenen, werkzaam tegen 23 serotypen.


Over de frequentie van pneumokokkeninfecties in Nederland bestaat goede infor-
matie met betrekking tot meningitis, afkomstig uit het NRBM. Jaarlijks worden hier 200
tot 250 gevallen van meningitis veroorzaakt door pneumokokken geregistreerd (onge-
veer 80 bij kinderen tot en met tien jaar). De gegevens over de andere uitingsvormen
zijn minder betrouwbaar door aanzienlijke onderrapportage (bij sepsis) of het ontbreken
van een specifiek rapportagesysteem (bij pneumonie en otitis media). Extrapolatie van
diverse onderzoeksgegevens leidt tot schattingen van 160 gevallen van sepsis, 7 500 ge-
vallen van pneumonie (longontsteking) en ongeveer 200 000 gevallen van acute otitis
media (middenoorontsteking) per jaar in Nederland bij kinderen tot en met tien jaar (Bos
JM, schriftelijke mededeling, 2001). De incidentie van pneumokokkenziekte is over de
afgelopen jaren min of meer constant geweest en sterk leeftijdsafhankelijk; risicogroe-
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pen bestaan uit kinderen jonger dan vijf jaar en personen van 65 jaar en ouder. Een be-
langrijk verschil met meningokokken C is dat pneumokokkenziekte doorgaans niet voor-
komt in clusters, maar zich diffuus verspreid over het land voordoet. 


3.3 Conclusie


Getoetst aan de uitgangspunten en criteria voor opname van vaccinaties in het RVP (zie
2.2) acht de commissie zowel vaccinatie tegen meningokokken C als tegen pneumokok-
ken van groot belang voor de volksgezondheid. Beide bacteriën veroorzaken ernstige
aandoeningen en aanzienlijke ziektelast. Er zijn sinds kort veilige en op de zuigelingen-
leeftijd effectieve vaccins beschikbaar die een groot deel van die ziektelast kunnen
voorkomen. Bij meningokokken C pleit daarnaast de invloed van het geclusterde beloop
op het maatschappelijke leven voor vaccinatie. Voor zover het zich nu laat aanzien, ko-
men er op een termijn van vijf jaar geen andere vaccinkandidaten beschikbaar die, ge-
toetst aan dezelfde uitgangspunten en criteria, prioriteit verdienen boven vaccinatie te-
gen meningokokken C en tegen pneumokokken. In het volgende hoofdstuk werkt de
commissie verschillende scenario’s voor opname van beide vaccinaties in het RVP uit.
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4 Hoofdstuk


Scenario’s voor algemene vaccinatie
tegen meningokokken C en
pneumokokken


De commissie heeft verschillende scenario’s voor algemene vaccinatie tegen meningo-
kokken C en pneumokokken overwogen. Twee principes zijn richtinggevend geweest:
ten eerste de effecten op de volksgezondheid en, ten tweede een zo goed mogelijke in-
bedding in het bestaande vaccinatieprogramma.


De commissie vraagt aandacht voor een bij vaccinatie belangrijk methodologisch
aspect van gezondheidseconomische analyse. Vaak worden zowel de kosten als ge-
zondheidseffecten gedisconteerd tegen een percentage dat de verwachte economische
groei weergeeft. Discontering van de gezondheidseffecten heeft grote invloed en werkt
sterk in het nadeel van programma’s voor primaire preventie die hun effecten pas heb-
ben op de langere termijn. Mét belangrijke commentatoren in de wetenschappelijke pers
meent de commissie dat er belangrijke inhoudelijke overwegingen zijn om in die gevallen
verschillende disconteringspercentages te hanteren voor enerzijds de kosten en ander-
zijds de gezondheidseffecten (Ble00, Hou98). De commissie geeft daarom zowel de
schattingen van de kosteneffectiviteitsratio’s zowel met als zonder discontering van de
gezondheidseffecten. De wetenschappelijke discussie dienaangaande is nog gaande
(Bar99, Gol96). De commissie Herziening en uitbreiding van het Rijksvaccinatiepro-
gramma zal in haar brede advisering aangaande het RVP nader op deze discussie in-
gaan. Volgens geldende richtlijnen zijn de geldelijke kosten en baten altijd gedisconteerd,
tegen vier procent.
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4.1 Meningokokken C


Er zijn op dit moment eiwitconjugaatvaccins tegen meningokokken C beschikbaar van
drie fabrikanten. Deze zijn bij grootschalige toepassing in het Verenigd Koninkrijk bui-
tengewoon effectief gebleken, terwijl de frequentie van ernstige bijwerkingen zeer ge-
ring is (Mil01).


Vaccinatie op twee, drie en vier maanden (scenario 1)


Om een zo groot mogelijke gezondheidswinst te behalen en ook de jongste kinderen te
beschermen tegen infectie met meningokokken C dient de vaccinatie uitgevoerd te wor-
den op de leeftijd van twee, drie en vier maanden, dat wil zeggen gelijktijdig met de hui-
dige DKTP- en Hib-vaccinaties. Ten bate van de commissie hebben Welte en mede-
werkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) modelbereke-
ningen van effecten en kosten van vaccinatie uitgevoerd (schriftelijke mededeling,
2001). 


Bepalend, maar onzeker, voor de doelmatigheid van vaccinatie zijn vooral de ver-
wachte incidentie van groep C-meningokokkenziekte die zich zou voordoen zonder vac-
cinatie, de duur van de bescherming na vaccinatie en de prijs van het vaccin. In het
meest waarschijnlijk geachte scenario zijn deze parameters gesteld op respectievelijk
300 ziektegevallen per jaar (gecorrigeerd voor onderrapportage), 20 jaar en ƒ 35,00 per
dosis. Voor de toediening van het vaccin is ƒ 11,50 per injectie berekend. 


Vaccinatie kan per jaar ongeveer 22 sterfgevallen en 12 gevallen van ernstige rest-
verschijnselen (neurologische afwijkingen en amputaties) voorkomen. Deze aantallen
worden overigens pas bereikt nadat na zo’n twintig jaar vaccinatie van zuigelingen een
evenwichtssituatie is bereikt. Het betreft alle gevallen die in de jaargroep zuigelingen
zouden zijn opgetreden gedurende de periode dat het vaccin bescherming biedt, ook op
latere leeftijd, vooral ook tijdens de adolescentie. Men kan een dergelijke evenwichtssi-
tuatie versneld bereiken door eenmalig een inhaalvaccinatie van alle kinderen op een
gevoelige leeftijd (tot ongeveer 18 jaar) uit te voeren (zie hieronder).


Het aantal gewonnen levensjaren bedraagt 1485. Een maat die ook rekening houdt
met de invloed van ziektelast en restverschijnselen en daarom beter geschikt is voor be-
oordeling van vaccinatie, is de QALY (quality adjusted life year). Gebruik van
QALY’s maakt ook een betere vergelijking mogelijk met pneumokokken. De verwach-
te winst in QALY’s bedraagt 1793 per jaar. 


De netto kosten van de vaccinatie belopen in dit geval ongeveer 19 miljoen gulden
per jaar (de bruto kosten ad 27 miljoen gulden minus acht miljoen gulden aan baten). De
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beste schatting van de kosten per QALY bedragen ƒ 38 700,00 (ƒ 10 600,00 zonder dis-
contering van gewonnen levensjaren).


Bij een gevoeligheidsanalyse, die rekening houdt met de onzekerheden in de belang-
rijkste parameters (incidentie van ziekte door meningokokken C 150 per jaar, duur van
bescherming tien jaar, vaccinprijs ƒ 25,00) variëerden de geschatte kosten tussen ƒ 27
300,00 en ƒ 145 800,00 per QALY (niet gedisconteerd ƒ 7500,00 en ƒ 44 500,00). De
commissie concludeert dat de doelmatigheid van vaccinatie tegen meningokokken C-in-
fectie op een niveau ligt dat doorgaans acceptabel geacht wordt bij programma’s voor
primaire preventie (Har01, Jan97, Ten95).


In de landen waar de (geconjugeerde) meningokokken C-vaccins onderzocht zijn,
wordt in het algemeen geen gebruik gemaakt van het geïnactiveerde poliovaccin (IPV).
De registratie van de vaccins strekt zich dan ook niet uit tot gelijktijdige toediening met
IPV, dat wel onderdeel uitmaakt van het in Nederland gebruikelijke DKTP-vaccin. Het
is denkbaar, maar niet erg waarschijnlijk, dat IPV en het meningokokken C-vaccin el-
kaar negatief zullen beïnvloeden. De commissie beveelt aan om, indien men kiest voor
vaccinatie op de hier bedoelde leeftijden, de voor registratie benodigde gegevens in Ne-
derland te verzamelen en te analyseren tijdens gebruik van meningokokken C-vaccin in
het RVP. Soortgelijk onderzoek is ook gaande in Frankrijk en Duitsland en naar ver-
wachting komen de resultaten hiervan beschikbaar in de loop van 2002. 


Vaccinatie op vijf en zes maanden (scenario 2)


In de periode tussen januari 2000 en juli 2001 deed zich maar een klein deel van het to-
taal aantal gevallen van meningokokken C-ziekte voor onder zeer jonge kinderen. Er
waren geen gevallen op de leeftijd van nul tot vier maanden, twee á drie procent van al-
le gevallen deed zich voor in de leeftijdsgroep tot en met zes maanden, vijf procent in de
leeftijdsgroep tot een jaar. In het geval van meningokokken C-ziekte kan men dus een
groot deel van de gezondheidseffecten van vaccinatie behalen door de vaccinatie, even-
tueel tijdelijk, uit te voeren op hogere leeftijden dan die van de basisvaccinaties tegen
DKTP en Hib, twee, drie en vier maanden. Deze constatering is van belang omdat er
op de genoemde leeftijden op dit moment weinig ruimte is voor nieuwe vaccins.


Overigens waren er in het Verenigd Koninkrijk, in tegenstelling tot Nederland, wel
gevallen onder kinderen jonger dan vier maanden. Dat is waarschijnlijk een gevolg van
het feit dat de epidemische verheffing daar al een aantal jaren bestond voordat tot vac-
cinatie is overgegaan. Door in Nederland vroegtijdig tot algemene vaccinatie over te
gaan, kan de verspreiding naar deze jongste kinderen wellicht beperkt blijven.


Het blijkt dat voor effectieve immunisatie bij zeer jonge kinderen meer injecties van
het vaccin nodig zijn dan bij oudere zuigelingen en peuters. Volgens de huidige registra-
tiedossiers zijn voor vaccinatie beneden de leeftijd van één jaar drie injecties met tus-
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senpozen van een maand noodzakelijk. Voor kinderen ouder dan een jaar is echter één
injectie al voldoende. Hieraan ligt een toenemende rijpheid van het afweersysteem ten
grondslag en het is waarschijnlijk dat dit proces geleidelijk is. In het Verenigd Koninkrijk
is inmiddels ruime ervaring opgedaan met een inentingsschema van twee doses beneden
de leeftijd van een jaar voor zowel vaccinatie tegen meningokokken C als tegen pneu-
mokokken. Uit gepubliceerde en aan de commissie bekende nog te publiceren onder-
zoeksresultaten blijkt dat deze twee injecties volstaan; of na gebruik van slechts twee
injecties op de zuigelingenleeftijd een herinneringsinjectie na de leeftijd van één jaar nut-
tig of nodig is, is nog onduidelijk (Mil01, Ric99, Ric01). 


Gebaseerd op de voorgaande overwegingen heeft de commissie ook een vaccina-
tieschema overwogen van twee doses op de leeftijd van vijf en zes maanden. Vaccina-
tie op deze leeftijden leidt, zoals gezegd, slechts tot een beperkt verlies aan effectiviteit,
twee à drie procent van het totaal aantal gevallen. Op deze leeftijden waren contactmo-
menten met de Jeugdgezondheidszorg tot voor kort algemeen. Bij navraag is gebleken
dat de bedoelde contactmomenten op vijf en zes maanden zich niet meer overal voor-
doen. Als besloten wordt tot vaccinatie op deze leeftijden, dienen de contactmomenten
opgenomen te worden in het basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg, dat op dit
moment in ontwikkeling is. Ook dienen de overheid, de fabrikant en het College ter Be-
oordeling van Geneesmiddelen overeenstemming te bereiken over gebruik van het vac-
cin tegen meningokokken C in een schema van twee doses. De kosteneffectiviteitsver-
houding van vaccinatie op de leeftijd van vijf en zes maanden ligt tussen die van vacci-
natie op twee, drie en vier maanden (zie hierboven) en die van vaccinatie op 12 à 14
maanden (hieronder).


Vaccinatie op de leeftijd van 12 à 14 maanden (scenario 3)


Vaccinatie op de leeftijd van 12 à 14 maanden is gemakkelijker in overeenstemming te
brengen met de opbouw van het huidige RVP dan vaccinatie op vijf en zes maanden.
Met een dergelijk schema kan men echter minder ziektegevallen en sterfgevallen voor-
komen. Het gaat naar schatting om enkele sterfgevallen per jaar, ongeveer vijf procent
van het totaal. Omdat voor vaccinatie op deze leeftijd één injectie volstaat, is de kos-
teneffectiviteitsverhouding van vaccinatie op deze leeftijd veel gunstiger dan bij vaccina-
tie van zuigelingen. Ook voor vaccinatie op de leeftijd van 12 maanden zijn modelbere-
keningen uitgevoerd. In het hierboven al gedefinieerde meest waarschijnlijke scenario
(300 gevallen per jaar, beschermingsduur 20 jaar en ƒ 35,00 per vaccindosis) zou vacci-
natie op deze leeftijd jaarlijks ongeveer 20 sterfgevallen en 10 gevallen van ernstige
restverschijnselen kunnen voorkomen. De netto kosten van de vaccinatie bedragen on-
geveer 2 miljoen gulden (de bruto kosten ad 9 miljoen gulden minus 7 miljoen gulden
vermeden ziektekosten). De kosten per gewonnen QALY bedragen ongeveer
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ƒ 4700,00 (ƒ 1300,00 niet gedisconteerd). Ten opzichte van de andere scenario’s heb-
ben veranderingen in de incidentie, de beschermingsduur en de vaccinprijs hier relatief
weinig invloed op de kosteneffectiviteitsverhouding.


De kosteneffectiviteitsverhouding bij vaccinatie op 14 maanden, gelijktijdig met
BMR-vaccinatie, ligt in dezelfde orde van grootte. In dat geval beperkt men overigens
de mogelijkheid voor een herinneringsinjectie tegen pneumokokken op die leeftijd (zie
4.2). Immers, als men dat consult ook zou willen gebruiken voor die herinneringsinjectie,
zouden drie injecties tijdens één zitting nodig zijn. Mede daarom heeft de commissie bin-
nen dit scenario een voorkeur voor vaccinatie tegen meningokokken C op de leeftijd van
12 maanden.


Inhaalvaccinaties


Omdat de incidentie van groep C-meningokokkenziekte, zoals gezegd, een tweede piek
kent onder adolescenten, verdient het aanbeveling om eenmalig een inhaalprogramma
uit te voeren voor alle kinderen tot en met 18 jaar. Volgens de registratiedossiers van de
meningokokken C-vaccins zijn hiervoor drie injecties met een interval van een maand
nodig voor kinderen in de leeftijd van twee tot en met 12 maanden en een eenmalige in-
jectie voor kinderen ouder dan een jaar. In het algemeen zullen de kinderen voor deze
vaccinaties apart opgeroepen dienen te worden. Welte en medewerkers hebben model-
berekeningen uitgevoerd naar de kosteneffectiviteit van inhaalvaccinaties. Zij zijn er
daarbij uitgegaan dat uitsluitend kinderen ouder dan 14 maanden gevaccineerd zullen
worden, waardoor zowel de kosten als de baten enigszins onderschat zijn. Door een
dergelijk inhaalprogramma kunnen 228 sterfgevallen en 92 gevallen van ernstige rest-
verschijnselen (neurologische afwijkingen en amputaties) vermeden worden. Anders
gezegd bedragen de baten met discontering ongeveer 11 300 gewonnen levensjaren of
13 500 QALY. De kosten van het inhaalprogramma worden geschat op ruim 170 mil-
joen gulden, waarbij is uitgegaan van ƒ 300 000,00 voor het opzetten van het program-
ma, een vaccinprijs van ƒ 34,50 per dosis en ƒ 21,00 toedieningskosten (oproep, spreek-
uur e.d.). De kosten per gewonnen QALY belopen ƒ 26 000,00 met en ƒ 7900,00 zon-
der discontering. In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels aanwijzingen gevonden voor
groepsimmuniteit bij een grootschalige inhaalcampagne (Kaczmarski E, schriftelijke me-
dedeling, 2001). Omdat groepsimmuniteit in het model niet is opgenomen, is de feitelijke
kosteneffectiviteitsratio van de inhaalvaccinaties waarschijnlijk gunstiger dan hier ge-
schat.
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4.2 Pneumokokken


Er is thans één eiwitconjugaatvaccin tegen pneumokokken beschikbaar. Zoals gezegd in
3.2 is dat vaccin werkzaam bij kinderen jonger dan twee jaar. Het biedt bescherming te-
gen zeven veel voorkomende serotypen. Dit komt voor Nederland overeen met een
dekking van ten minste 60 procent. Vaccinatie kan een relatief groot deel van de ernsti-
ge door pneumokokken veroorzaakte aandoeningen voorkomen (meningitis ongeveer 50
procent, sepsis 40 procent). Van de minder ernstige aandoeningen kan een veel kleiner
deel door vaccinatie voorkomen worden (pneumonie ongeveer tien procent, acute otitis
media vijf à zes procent. De frequentie van ernstige bijwerkingen is zeer gering (Bla00,
Bla01, Esk01). 


Meer dan bij meningokokken C pleit de leeftijdspecifieke incidentie van pneumokok-
kenziekte voor vaccinatie op zo vroeg mogelijke leeftijd. Er is een sterke concentratie
van pneumokokkenziekte in de eerste vijf levensjaren (en bij personen ouder dan 65
jaar). In tegenstelling tot bij meningokokken C is ook gedurende het eerste levensjaar en
zelfs gedurende de eerste levensmaanden de incidentie hoog. Daarom is er in het geval
van pneumokokken geen zinvol alternatief voor vaccinatie op de leeftijd van twee, drie
en vier maanden, tegelijkertijd met DKTP en Hib. Een herinneringsinjectie (booster) in
het tweede levensjaar verdient aanbeveling. Zoals al gezegd bij de bespreking van vac-
cinatie tegen meningokokken C, duiden Engelse onderzoeksgegevens erop dat ook in
het geval van pneumokokkenvaccinatie twee basisinjecties in het eerste levensjaar vol-
doen (Mil01, Ric99, Ric01). In het registratiedossier van het enige, thans beschikbare
vaccin voor gebruik bij kleine kinderen, worden echter drie injecties voorgeschreven
voor kinderen van zes maanden en jonger. Door de concentratie van pneumokokken-
ziekte in de eerste levensjaren is een inhaalprogramma niet aangewezen.


De commissie heeft de beschikbare, deels conflicterende, onderzoeksverslagen be-
treffende de doelmatigheid van pneumokokkenvaccinatie met elkaar vergeleken (Bos00,
Hvi01). Vervolgens hebben Bos en medewerkers berekeningen uitgevoerd met een
verbeterd model en deze aan de commissie ter beschikking gesteld (schriftelijke mede-
deling, 2001). Bepalend voor de doelmatigheid van vaccinatie zijn vooral de prijs van het
vaccin en de mate waarin men rekening houdt met indirecte kosten van ziekte, zoals
ziekteverzuim van de ouders. In het meest waarschijnlijk geachte scenario is de vaccin-
prijs gesteld op ƒ 88,00 per dosis, de duur van de bescherming op tien jaar en zijn geen
indirecte kosten meegerekend. Voor de toediening van het vaccin is ƒ 11,50 per injectie
berekend. Vaccinatie van zuigelingen kan per jaar ongeveer 11 sterfgevallen en 11 ge-
vallen van ernstig, blijvend letsel (neurologische afwijkingen, doofheid) voorkomen. Bo-
vendien kunnen bijna 100 gevallen van meningitis of sepsis, 3200 longontstekingen en 36
000 gevallen van acute middenoorontsteking worden vermeden. Andere gunstige effec-
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ten van vaccinatie, op luchtweginfecties, zijn in de berekeningen niet meegenomen
(Dag01). Anders gezegd, per jaar zouden ongeveer 900 levensjaren en  950 QALY’s
‘gewonnen’ kunnen worden. De netto kosten van vaccinatie belopen ongeveer 63 mil-
joen gulden per jaar (bruto programmakosten ad 76 miljoen gulden minus vermeden
ziektekosten ad 13 miljoen gulden). De kosten bedragen ongeveer ƒ 195 000,00 per ge-
wonnen QALY (zonder discontering ƒ 66 000,00).


In een alternatief scenario is de vaccinprijs, net als bij het meningokokken C-vaccin,
gesteld op ƒ 35,00. In dat geval belopen de kosten van vaccinatie ƒ 67 900,00 per ge-
wonnen QALY (niet gedisconteerd ƒ 23 000,00). Bij pneumokokkeninfecties zijn, zoals
gezegd, ook de indirecte ziektekosten van groot belang. Het is echter moeilijk aan be-
trouwbare schattingen dienaangaande te komen. Ook gegevens over de langetermijnge-
volgen van infectie zijn maar zeer beperkt voorhanden. Door met deze factoren reke-
ning te houden zijn in gevoeligheidsanalyses de ondergrenzen voor de kosteneffectivi-
teitsverhouding verkend. Het opnemen van de beschikbare schattingen voor de indirecte
kosten in het model, gebruikmakend van de zogeheten frictiekostenmethode, en het han-
teren van minder conservatieve schattingen van de langetermijngevolgen hebben, zoals
verwacht, een gunstig effect op de kosteneffectiviteitsverhouding. De kosten per ge-
wonnen QALY bedragen in dat geval ƒ 129 400,00 (zonder discontering ƒ 39 000,00) bij
een vaccinprijs van ƒ 88,00 en ƒ 20 000,00 (ƒ 7400,00) bij een vaccinprijs van ƒ 35,00.
De commissie concludeert dat de kosten van vaccinatie tegen pneumokokken bij de hui-
dige vaccinprijs (ƒ 88,00) en vergeleken met andere programma’s voor primaire preven-
tie hoog zijn (Har01, Jan97, Ten95). 


4.3 Conclusie


Zowel vaccinatie tegen meningokokken C als tegen pneumokokken hebben het grootste
effect op de volksgezondheid indien toegediend op de leeftijd van twee, drie en vier
maanden (scenario 1). Omdat de incidentie van meningokokken C-ziekte in het eerste
jaar relatief gering is, is vaccinatie op de leeftijd van vijf en zes maanden (scenario 2) of
kort na het bereiken van de leeftijd van een jaar (scenario 3) een reëel alternatief. Het
verlies aan effect is dan nog betrekkelijk gering. Doordat op de zojuist genoemde leeftij-
den twee respectievelijk één injectie volstaan, is de doelmatigheid van vaccinatie aan-
merkelijk gunstiger dan bij vaccinatie op de vroege zuigelingenleeftijd. In het geval van
algemene vaccinatie tegen pneumokokken vormt uitgestelde vaccinatie hier geen alter-
natief. Omdat de incidentie van pneumokokkenziekte al op zeer jonge leeftijd hoog is,
dient de vaccinatie uitgevoerd te worden op de vroege zuigelingenleeftijd.
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5 Hoofdstuk


Advies


5.1 Brede advisering over het Rijksvaccinatieprogramma


De in dit advies beantwoorde vragen maken deel uit van een groter geheel aan vragen
betreffende het RVP. De vragen, geformuleerd in een adviesaanvraag van de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (bijlage A), betreffen de wenselijkheid in het al-
gemeen om nieuwe vaccins in te voeren in het RVP, de keuze voor specifieke vaccins
en combinaties van vaccins, de leeftijd waarop de vaccins worden toegediend, de te
verwachten bijwerkingen, de te hanteren uitgangspunten bij het berekenen van de kos-
teneffectiviteit, het aantal injecties dat men op één moment kan geven gezien de accep-
tatie door de bevolking, het aantal vaccinaties dat men in zijn totaliteit kan geven gezien
de werking van het immuunsysteem en de mogelijkheid respectievelijk de wenselijkheid
om te stoppen met bepaalde onderdelen van het huidige RVP. In het bestek van dit ad-
vies over vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken konden deze vragen
niet alle uitputtend behandeld worden. Anderzijds heeft de commissie in relatie tot dit
deeladvies een aantal algemene vragen expliciet behandeld, bijvoorbeeld het aantal in-
jecties dat men op één moment kan geven gezien de acceptatie door de bevolking. Bo-
vengenoemde vragen zullen gedetailleerd behandeld worden in het gevraagde brede ad-
vies. Dat advies zal zich, behalve tot de genoemde vragen uitstrekken tot de weten-
schappelijke aspecten van de communicatie naar de bevolking en de mogelijke invloed
van vaccinatie op de rijping van het afweersysteem. Op basis van de huidige weten-
schappelijke kennis is de commissie van oordeel dat het advies over meningokokken C
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en pneumokokken in lijn is met de deels nog te expliciteren algemene inzichten betref-
fende vaccinatie via het RVP.


5.2 Vaccinatie in de periode 2002-2005


De commissie vindt algemene vaccinatie tegen zowel meningokokken C als pneumo-
kokken van groot belang voor de volksgezondheid en pleit voor opname in het RVP
(hoofdstuk 3). In de periode tussen nu en begin 2005 zal vaccinatie tegen meningokok-
ken C en tegen pneumokokken uitsluitend mogelijk zijn door middel van separate vac-
cins. Om hun grootste preventieve effect te hebben zouden beide vaccinaties het beste
plaats kunnen hebben op de leeftijd van twee, drie en vier maanden (hoofdstuk 4). Dan
worden echter al vaccins toegediend tegen DKTP en Hib en het is naar het oordeel van
de commissie niet verantwoord om het aantal injecties tot drie of zelfs vier uit te breiden
(zie 2.2). Er ontstaat ruimte voor één nieuw vaccin zodra het huidige aantal van twee
prikken tot één teruggebracht kan worden door gecombineerde toediening van DKTP
en Hib. Er zijn voor die combinatie geen wetenschappelijke belemmeringen meer.
DKTPHib-combinatievaccins worden in het buitenland al gebruikt en het lijkt waar-
schijnlijk dat gecombineerde toediening van DKTP en Hib ook in Nederland in 2002 of
uiterlijk 2003 mogelijk zal zijn.


Uit hoofdstuk 4 blijkt dat er belangrijke overwegingen zijn om vaccinatie tegen
pneumokokken niet uit te stellen tot na de vroege zuigelingenleeftijd. Vaccinatie tegen
meningokokken C kan daarentegen met een gering verlies aan effectiviteit en een toe-
name van de doelmatigheid toegediend worden op de leeftijd van vijf en zes maanden of
kort na het bereiken van de leeftijd van één jaar. Zodoende kunnen, ook in de periode
tot 2005, beide vaccinaties in het RVP worden opgenomen.


Meningokokken C


De commissie adviseert de vaccinatie tegen meningokokken C zo snel mogelijk in te
voeren. De commissie baseert dit advies op de inschatting van de te behalen gezond-
heidswinst, de negatieve invloed van de clustering van ziektegevallen op het maatschap-
pelijke leven en de gunstige kosteneffectiviteitsverhouding. De commissie heeft een
voorkeur voor toediening op de leeftijd van vijf en zes maanden, maar zoals gezegd in
4.1, dient men daartoe af te wijken van de geldende registratiedossiers van de beschik-
bare vaccins. Een praktische belemmering vormt de constatering dat de contactmomen-
ten op vijf en zes maanden niet meer algemeen zijn. De commissie vindt toediening op
de leeftijd van 12 à 14 maanden een aanvaardbaar alternatief. Om epidemiologische re-
denen heeft de commissie daarbij een voorkeur voor vaccinatie tegen meningokokken C
op de leeftijd van 12 maanden. Misschien is snellere inpassing mogelijk in het RVP, als
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de toediening gelijktijdig plaatsvindt met vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond
(BMR) op de leeftijd van 14 maanden; een nieuw consult is dan immers niet nodig. In
dat geval dient echter voor een eventuele herinneringsinjectie tegen pneumokokken (zie
hieronder) weer wel een extra consult te worden ingesteld. Zoals beschreven in 4.1 is
eenmalig een inhaalvaccinatie nodig voor alle kinderen tot en met 18 jaar.


De commissie heeft geen voorkeur voor één van de inmiddels drie op de Neder-
landse markt beschikbare vaccins. Invoering van de vaccinatie vergt aanzienlijke prakti-
sche voorbereidingen, onder andere in de logistiek, de publieksvoorlichting en de aanbe-
steding en productie van het vaccin. Ook al worden deze voorbereidingen zonder uitstel
ter hand genomen dan is vaccinatie via het RVP geen reële mogelijkheid vóór 1 sep-
tember 2002.


Pneumokokken


In het belang van de volksgezondheid adviseert de commissie vaccinatie tegen pneumo-
kokken in te voeren op de leeftijd van twee, drie en vier maanden, zodra voor de
DKTP- en Hib-vaccins gecombineerde toediening mogelijk is. Zoals gezegd in 4.2 zal
dit wellicht al in 2002 het geval zijn. In het tweede levensjaar dient een herinneringsin-
jectie te worden toegediend. Bij de huidige vaccinprijs en vergeleken met andere pro-
gramma’s voor primaire preventie zijn de kosten van vaccinatie tegen pneumokokken
hoog (Har01, Jan97, Ten95).


Wanneer de vaccinatie wordt ingevoerd, doet zich een speciale situatie voor bij zui-
gelingen van wie ten minste één van de ouders geboren is in een land waar hepatitis B
middel- of hoogendemisch is. Voor deze groep, landelijk gezien ongeveer 15 procent,
heeft de Gezondheidsraad onlangs vaccinatie tegen hepatitis B op de zuigelingenleeftijd
aanbevolen, met gebruikmaking van een hepatitis B/Hib-combinatievaccin (GR01).
Voor deze groep dient men gebruik te maken van een DKTPHepBHib-combinatievac-
cin, dat in tegenstelling tot het genoemde DKTPHib-vaccin, nu al op de Nederlandse
markt beschikbaar is.


5.3 Langetermijnperspectief


Vanaf begin 2005 zal waarschijnlijk een gecombineerd vaccin tegen meningokokken C-
en tegen pneumokokkeninfecties beschikbaar zijn. Indien uit het onderzoek blijkt dat dat
combinatievaccin veilig, effectief en doelmatig is, dan ligt het voor de hand op dat mo-
ment het combinatievaccin op de jonge zuigelingenleeftijd toe te passen. Dat vaccin zal
gericht zijn tegen negen veel voorkomende pneumokokkentypes; het vaccin dekt daar-
mee ongeveer 65 procent van de pneumokokkenziekte in Nederland. Zoals gezegd is de
meningokokken C-component van dit vaccin werkzaam tegen in principe alle meningo-


Advies 27







kokken van groep C, maar niet tegen groep B-meningokokken. Een volgende ontwikke-
ling, die nu al is ingezet, is dan ook dat het zojuist genoemde combinatievaccin verder
uitgebreid wordt met componenten gericht tegen meningokokken van groep B. Omdat
een groot deel van de meningokokkenziekte in Nederland veroorzaakt wordt door groep
B-meningokokken, acht de commissie de ontwikkeling van dat gecombineerde meningo-
kokken B/C-pneumokokkenvaccin van groot belang voor de volksgezondheid. Zij acht
het wenselijk dat vaccin, als het onderzoek op veiligheid en effectiviteit met gunstig re-
sultaat wordt afgesloten, tezijnertijd op te nemen in het RVP.


5.4 Monitoring


In alle bovenbeschreven scenario’s dient groot belang gehecht te worden aan monito-
ring van eventuele ongewenste neveneffecten. Het Engelse programma voor onderzoek
en monitoring biedt een fraai, op het belang van de volksgezondheid gericht, voorbeeld
(Bla01, Mil01). 


Het gaat ondermeer om de publieke acceptatie van het toenemend aantal vaccinaties in
het RVP. De commissie adviseert onderzoek te doen uitvoeren naar de determinanten
van vaccinatiebereidheid. Ook de monitoring van de feitelijke vaccinatiegraad is in ver-
band met de op handen zijnde wijzigingen in het RVP van toenemend belang en dient
versterkt te worden. Alleen de koppeling van deze beide geeft het vereiste inzicht in
houding en gedrag van ouders en kinderen met betrekking tot vaccinatie. 


Het is daarnaast van groot belang de microbiologische monitoring, die al verricht
wordt door het NRBM, te continueren ten einde een mogelijke toename van invasieve
ziekten door niet in het vaccin opgenomen serogroepen en -types vroegtijdig op te spo-
ren. Alhoewel in de tot dusver relatief korte vervolgperiode voor dit fenomeen zowel bij
meningokokken als bij pneumokokken nog nauwelijks aanwijzingen zijn gevonden
(Bla01, Esk01, Mil01), dient men in verband met de voorlopig nog gedeeltelijke bescher-
ming van de te gebruiken vaccins hierop terdege bedacht te zijn. 


Naast microbiologische monitoring is ook klinische monitoring van gevallen van me-
ningokokken- en pneumokokkenziekte, zoals die bijvoorbeeld voor Hib al plaats heeft via
het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK), belangrijk.


5.5 Publieksvoorlichting


Vaccinatie is een vrijwillige keuze. Het RVP dient behalve een individueel echter ook
een publiek belang, waarbij een hoge acceptatiegraad van het programma essentieel is.
Het is de taak van de overheid de burgers adequate informatie te verschaffen over het
belang van vaccinatie voor de volksgezondheid, het belang voor de individuele burger,
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de belasting voor de gevaccineerde en de eventuele risico’s. De commissie hecht bij-
zonder groot belang aan die publieksvoorlichting. Naar haar oordeel verdient de voor-
lichting aan het publiek al in de huidige situatie meer aandacht dan zij krijgt. 


Met betrekking tot vaccinatie tegen meningokokken en pneumokokken dient het be-
lang van adequate voorlichting verder onderstreept te worden. Voor deze vaccinaties
zullen in de komende jaren verschillende, deels tijdelijke, wijzigingen van het programma
nodig zijn. Er is nog geen vaccin tegen meningokokken serogroep B beschikbaar en de
dekking tegen pneumokokken is vooralsnog verre van volledig. De voorlichting aan het
publiek dient een duidelijk beeld te geven van de achtergronden en het belang van de
wijzigingen, de te verwachten tijdelijke oplossingen en het uiteindelijke perspectief van
een gecombineerd vaccin tegen meningokokken- en pneumokokkenziekte.
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A Bijlage


De adviesaanvraag


Op 12 januari 2000 ontving de Voorzitter van de Raad het verzoek van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om advies uit te brengen over vaccinatie tegen me-
ningitis. De minister schreef (brief nr. GZB/GZ 2.030.527):


In Nederland is de jaarlijkse incidentie van bacteriële meningitis ca. 770 gevallen, op grond van de isolaties


uitgevoerd door het Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis. Bijna 40 procent van deze gevallen


treedt op bij kinderen jonger dan vijf jaar. De belangrijkste verwekker daarbij is de meningococ type B. To-


taal doen zich jaarlijks 500-600 gevallen van meningokokkenziekte voor, waarbij serotype B met ca. 85


procent het grootste aandeel heeft. De ziekte kan zeer ernstig verlopen. Jaarlijks overlijden hieraan naar


schatting ca. 40 personen en ontstaat bij ca. 50 personen blijvende schade.


Het RIVM heeft mij geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling van een


meningokokken B-vaccin. Er vindt momenteel onderzoek plaats met dit nieuwe vaccin. Uit fase


2-veldonderzoek in Groot-Brittannië is gebleken dat toediening van vier doses van het vaccin een goede im-


muunrespons geeft tegen alle zes gebruikte stammen. 


Indien alle vervolgonderzoeken gunstig verlopen, zou het meningokokken B-vaccin over zes jaar kun-


nen worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, al dan niet als onderdeel van een cocktail met


reeds bestaande vaccins of nieuwe vaccins (pneumokokken, meningokokken type C, Hib).


Gezien het bovenstaande wil ik u vragen mij op basis van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis


te adviseren over:


de wenselijkheid om het meningokokken B-vaccin op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma; in-


clusief toetsing van de kosteneffectiviteitsanalyse van het RIVM
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de mogelijkheden/wenselijkheid dit te doen in een cocktail met vaccins tegen andere verwekkers van


meningitis. Dit betreft het inmiddels beschikbare geconjugeerde vaccin tegen meningokokken type C,


het Hib-vaccin en het komende geconjugeerde vaccin tegen pneumokokken


de wenselijkheid het geconjugeerde vaccin tegen meningokokken C en/of pneumokokken reeds in in het


RVP op te nemen voordat het meningokokken B-vaccin in het programma kan worden geïncorporeerd.


De vragen van de bewindsvrouw maken onderdeel uit van een groter geheel aan vra-
gen betreffende herziening en eventuele uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma.
Op 31 mei 2000 vroeg de minister de Gezondheidsraad prioriteit te geven aan een ad-
vies met betrekking tot de wenselijkheid van algemene vaccinatie tegen hepatitis B. In
antwoord daarop adviseerde de Gezondheidsraad op 20 februari 2001 tot vaccinatie van
een subpopulatie van zuigelingen tegen hepatitis B. Een oordeel over vaccinatie van 9- à
12-jarige kinderen moest in verband met het ontbreken van sleutelgegevens worden uit-
gesteld.


In september 2000 verscheen het rapport ‘Naar een vaccinatieprogramma voor
Nederland in de 21e eeuw’, waarin het RIVM een analyse maakt van relevante  ont-
wikkelingen op het gebied van vaccins en vaccinatie voor de periode tussen 2000 en
2020. Voor al beschikbare en verwachte vaccins is gekeken naar te voorkomen ziekte-
last, doelmatigheid en inpasbaarheid in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Naar
aanleiding van dat rapport vroeg de Minister van VWS de Gezondheidsraad op 29 sep-
tember 2000 om advies met betrekking tot de volgende aspecten (brief nr. GZB/GZ
2.108.780):


de wenselijkheid om nieuwe vaccins in te voeren in het RVP


de keuze voor specifieke vaccins en combinaties van vaccins; met speciale aandacht voor de te ver-


wachten bijwerkingen


de leeftijd waarop de vaccins worden toegediend


de door het RIVM gehanteerde uitgangspunten bij het berekenen van de kosteneffectiviteit van de be-


treffende vaccins


het aantal injecties dat men op één moment kan geven gezien de acceptatie door de bevolking


het aantal vaccinaties dat men in zijn totaliteit kan geven gezien de werking van het immuunsysteem


de mogelijkheid/wenselijkheid om te stoppen met bepaalde onderdelen van het huidige RVP


Op 2 juli 2001 vroeg de minister de Gezondheidsraad binnen de advisering over het
RVP prioriteit te geven aan het uitbrengen van advies ten aanzien van pneumokokken-
en meningokokkenvaccins. Aan haar brief (GZB/GZ 2.193.615) is de volgende tekst
ontleend:


In mijn brief d.d. 29 september 2000 (kenmerk GZB/GZ 2.108.780) heb ik de Gezondheidsraad verzocht


om mij gefaseerd te adviseren over het RIVM-rapport ‘Naar een vaccinatieprogramma voor Nederland in de
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21e eeuw’. Als aanvulling op dit verzoek vraag ik u om prioriteit te geven aan het uitbrengen van advies ten


aanzien van pneumokokken en meningokokkenvaccins.


Redenen voor dit verzoek zijn gelegen in de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de vaccins. Het


pneumokokkenvaccin is reeds door ouders buiten het RVP om te verkrijgen. Graag ontvang ik daarom op


korte termijn een advies over de wenselijkheid van opname in het RVP.


Ook de ontwikkelingen op het terrein van het meningokokken B-vaccin maken het wenselijk om zo


spoedig mogelijk advies te ontvangen van de Gezondheidsraad. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en


Milieu is bezig met de ontwikkeling van een meningokokken B-vaccin. Advies van de Gezondheidsraad


over de introductie van dit vaccin in het RVP is belangrijk voor een aantal strategische keuzes die het RIVM


moet maken in het ontwikkeltraject.


Op 27 augustus 2001 verzocht de Minister van VWS de Voorzitter van de Gezond-
heidsraad in een mondeling overleg naar aanleiding van de epidemische verheffing van
meningokokken C-infecties die zich op dat moment in Nederland voordeed om een ad-
vies over algemene vaccinatie tegen deze infectie. Gezien de urgentie van de situatie
verzocht zij het advies uiterlijk 31 december 2001 uit te brengen.


De adviesaanvraag 35







B Bijlage


De commissie


Ter beantwoording van de huidige en toekomstige vragen betreffende het Rijksvaccina-
tieprogramma stelde de Voorzitter van de Gezondheidsraad op 13 juni 2001 voor een
periode van vijf jaren de commissie Herziening en uitbreiding van het Rijksvaccina-
tieprogramma in. Specifiek voor het onderwerp vaccinatie tegen meningokokken- en
pneumokokkeninfecties stelde hij op 18 september 2001 een werkgroep van deskundi-
gen in. De commissie voor het onderhavige onderwerp bestaat uit het geheel van de le-
den van die werkgroep en de leden van de zojuist genoemde commissie:


Werkgroep Vaccinatie tegen meningokokken- en pneumokokkeninfecties
prof. dr EJ Ruitenberg, voorzitter 
hoogleraar immunologie; Universiteit Utrecht; hoogleraar internationale
volksgezondheid; Vrije Universiteit, Amsterdam 
dr AJW van Alphen, adviseur
microbioloog en biochemicus; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Bilthoven
dr ir M van Deuren
internist en microbioloog; Universitair Medisch Centrum Nijmegen; Landbouw
Universiteit Wageningen
prof. dr R de Groot
hoogleraar kindergeneeskunde; Erasmus Universiteit Rotterdam
dr JA Hazelzet
kinderarts-intensivist; Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
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dr PWH Hermans
moleculair bioloog; Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
dr MJ Postma
gezondheidseconoom; Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr JJ Roord
hoogleraar kindergeneeskunde; Vrije Universiteit, Amsterdam
dr EAM Sanders
kinderarts; Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
drs J Sekhuis, adviseur
arts; Gezondheidsraad, Den Haag 
dr L Spanjaard
arts-microbioloog; Universiteit van Amsterdam; Nederlands Referentielaboratorium
Bacteriële Meningitis, Amsterdam
prof. dr JGP Tijssen
hoogleraar biostatistiek; Universiteit van Amsterdam
dr M Verweij
ethicus; Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht, Universiteit Utrecht
dr H Houweling, secretaris
arts-epidemioloog; Gezondheidsraad, Den Haag


Commissie Herziening en uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma
prof. dr EJ Ruitenberg, voorzitter
hoogleraar immunologie; Universiteit Utrecht; hoogleraar internationale
volksgezondheid; Vrije Universiteit, Amsterdam 
drs DJA Bolscher
jeugdarts, Stichting Provinciale Entadministratie Gelderland, Arnhem; Stichting
Provinciale Entadministratie Overijssel-Flevoland, Ommen
drs W Dol, adviseur
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
prof. dr W van Eden
arts-microbioloog / hoogleraar veterinaire immunologie; Universiteit Utrecht
prof. dr R de Groot
hoogleraar kindergeneeskunde; Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr J Huisman
emeritus hoogleraar infectieziektenbestrijding, Rotterdam
prof. dr JT van Oirschot
hoogleraar veterinaire vaccinologie; Universiteit Utrecht, ID-Lelystad
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prof. dr TGWM Paulussen
hoogleraar gezondheidsbevordering en preventie binnen het onderwijs; Katholieke
Universiteit Nijmegen, TNO PG, Leiden
dr MJ Postma
gezondheidseconoom; Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr JJ Roord
hoogleraar kindergeneeskunde; Vrije Universiteit, Amsterdam
drs J Sekhuis, adviseur
arts; Gezondheidsraad, Den Haag 
prof. dr SP Verloove-Vanhorick
hoogleraar preventieve en curatieve gezondheidszorg voor kinderen; Universiteit
Leiden
dr HP Verbrugge
jeugdarts; Santpoort
dr M Verweij
ethicus; Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht, Universiteit Utrecht
drs ACG Voordouw, adviseur
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Den Haag
drs JK van Wijngaarden, adviseur
arts; Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag
dr HL Zaaijer
arts-microbioloog; Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam
dr H Houweling, secretaris
arts-epidemioloog; Gezondheidsraad, Den Haag


Lay-out: M van Kan
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Vaccinatie tegen meningokokken C 


en pneumokokken raadzaam 


 


   
Het is wenselijk het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) spoedig uit te breiden met enting 


tegen meningokokken C, belangrijke verwekkers van hersenvliesontsteking en 


bloedvergiftiging bij jonge kinderen en adolescenten. Algemene vaccinatie tegen 


pneumokokken verdient ook aanbeveling, maar zal moeten wachten tot in het 


programma ruimte ontstaat door combinatie van bestaande vaccins. Bij introductie van 


de nieuwe vaccinaties is gedegen publieksvoorlichting noodzakelijk, wil de bereidheid 


om aan het RVP deel te nemen niet in het gedrang komen. Dit schrijft de 


Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan de Minister van VWS. 


Tot voor kort was het micro-organisme meningokok C in Nederland een tamelijk 


onbelangrijke verwekker van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Het afgelopen 


jaar is het aantal geregistreerde gevallen van meningokokkenziekte ten gevolge van 


infectie met deze bacterie echter fors gestegen: 80 gevallen in 1999, 105 in 2000, 222 


in de eerste tien maanden van 2001. Er is sprake van een aanzienlijke ziektelast en 


sterfte, die voornamelijk jonge kinderen en adolescenten treft. Tegenwoordig is er een 


doeltreffend vaccin tegen meningokokken C. Dat vaccin is echter niet werkzaam tegen 


meningokokken B, de belangrijkste veroorzakers van meningokokkenziekte. Ook tegen 


pneumokokken, andere belangrijke veroorzakers van hersenvliesontsteking en 


bloedvergiftiging bij jonge kinderen, is sinds kort een verbeterd vaccin beschikbaar. 


De Gezondheidsraad wijst op het grote belang voor de volksgezondheid van een 


RVP dat een beperkt pakket omvat van noodzakelijke, effectieve en veilige vaccinaties. 


Uitbreiding van dat pakket vergt behoedzame keuzes. Zeer belangrijk is dat de publieke 


deelname-bereidheid wordt bedreigd als het aantal gelijktijdig aan een jong kind toe te 


dienen injecties toeneemt. Combinatie van uiteenlopende vaccins in één prik – waarvan 


de bekende DKTP-cocktail een treffend voorbeeld is – schept hier ruimte. Zulke 


combinaties zijn echter lang niet altijd mogelijk, zeker niet zonder grondig en vaak 


langdurig onderzoek naar effectiviteit en veiligheid. De Gezondheidsraad vindt 


invoering van vaccinatie tegen meningokokken C en tegen pneumokokken weliswaar 


wenselijk, maar onderschrijft ook de opvatting dat een kind in het algemeen per keer 
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hooguit twee prikken kan verdragen. In het huidige RVP worden op de leeftijd van 


twee, drie en vier maanden al twee prikken toegediend, namelijk de DKTP- en Hib-


enting. Ook de beide wenselijk geachte nieuwe vaccinaties zouden, voorlopig door 


extra injecties, op ongeveer die leeftijd moeten plaatsvinden. 


Met betrekking tot meningokokken C ziet de Raad een uitweg in hetzij twee 


injecties op de leeftijden van vijf en zes maanden, hetzij één injectie kort na de eerste 


verjaardag. Omdat de meningokokkenziekte naast jonge kinderen vooral ook 


adolescenten bedreigt, is een eenmalig inhaalprogramma nodig voor alle kinderen tot 


en met 18 jaar. Algemene vaccinatie tegen pneumokokken dient echter plaats te hebben 


op de jonge zuigelingenleeftijd en zal moeten wachten tot combinatie van de DKTP- en 


Hib-vaccins in één injectie mogelijk is. Naar verwachting zal dat in 2002 of uiterlijk 


2003 het geval zijn. 


Waarschijnlijk komt in 2005 een gecombineerd vaccin tegen meningokokken C en 


pneumokokken beschikbaar. In het verdere verschiet ligt toevoeging van componenten 


tegen meningokokken B aan dat vaccin. Het ligt voor de hand het combinatievaccin 


tezijnertijd toe te passen op de jonge zuigelingenleeftijd. De nu voor de nabije 


toekomst bepleite RVP-veranderingen zullen dus hoogstwaarschijnlijk van tijdelijke 


aard zijn. Juist daarom hecht de Gezondheidsraad groot belang aan goede 


publieksvoorlichting over de achtergronden en de vooruitzichten. Want de tot dusver 


grote bereidheid van de bevolking om aan het RVP deel te nemen mag niet in het 


gedrang komen. 


Het advies is opgesteld door een commissie bestaande uit: • prof.dr EJ Ruitenberg, voorzitter  • prof.dr JJ Roord,  


vice-voorzitter • drs DJA Bolscher • dr ir M van Deuren •  prof.dr W van Eden • prof.dr R de Groot • dr JA Hazelzet  


• dr PWM Hermans •  prof.dr J Huisman •  prof.dr JT van Oirschot •  prof.dr TGWM Paulussen  • dr MJ Postma  


• dr EAM Sanders • dr L Spanjaard • prof.dr JGP Tijssen • dr HP Verbrugge • prof.dr SP Verloove-Vanhorick  


• dr M Verweij • dr HL Zaaijer  • dr AJW van Alphen, adviseur • drs W Dol, adviseur  • drs J Sekhuis, adviseur  


• drs ACG Voordouw, adviseur  • drs JK van Wijngaarden, adviseur  • dr H Houweling, secretaris 


De publicatie 'Algemene vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken', nr 


2001/27, is verkrijgbaar bij het Secretariaat van de Gezondheidsraad, fax (070)  


340 75 23, e-mail order@gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr H 


Houweling, tel. (070) 340 66 25 , e-mail hans.houweling@gr.nl. 
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