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Belangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
insturen.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


1-let formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Vaccinaties


Naam lid Prof dr Gerhard A Zielhuis


H oofdfu nctie (s)
Graag fun ctienaam en werkgever vermelden en bi] meerdere functies de om vaag per functie


Hoogleraar Epidemiologie (betaald): onderwijs en begeleiding onderzoekers
Directeur Radboud Biobank (gedetacheerd 0,1 fle): dagelijkse leiding van de biobank
van het Radboudumc
iI ,.fl...-....h-... r)C’I f .1 I...,B.-.... I.-.-.,-1.-.I;;i..-. I,I;...;....-.k.-..


Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Gn
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


\oo rh cel de rl:


Lid von een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar


het advies of de richtlijn zich op richt.


Directe finan ciële betamtcjen in een bedrijf (aandelen of opties).


Geen directe of indirecte financiele belangen in een bedrijf


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, portnec vrienden, naaste collega’s) die boot
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Geen persoonlijke relaties met een belang bij het werk van de commissie Vaccinaties


Reputatiernanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.


Boeg beeldfunctie bijeen patiënten- of beroepsorganisatie.


Geen reputatiebelang, anders dan dat het Radboudumc graag maatschappelijk relevant
wil zijn en dat ook wil tonen.
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-) overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben hij bepaalde resultaten van het onderzoek


Geen betrokkenheid bij onderzoek op het terrein van de commissie vaccinaties


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Geen belangen die voortvloeien uit kennisvalorisatie


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de Organisatie fl verlegenheid kunnen brengen?


Geen andere belangen die compromitterend zouden kunnen zijn voor de werkgever
en/of de Gezondheidsraad
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling


11. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


/‘ / /, --


Handtekening beogdHd 7
Datum /


/ 5april2017


Insturen


ii wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te Mikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


y(/(AJv.


Commissie


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.


LI geen deelname aan commissie niogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam (J4 ---


C


.‘c’cr.
Functie


Datum //}


Paraaf


Toelichting (optioneel]
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


Hoofdfunctie(s)


Hoogleraar Epidemiologie (betaald): onderwijs en begeleiding onderzoekers
Directeur Radboud Biobank (gedetacheerd 0, 1 fle): dagelijkse leiding van de hiohank
van het Radboudumc
Managing director PSI (gedetacheerd, 0.4 fte): dagelijkse leiding landelijke klinische
biobank in NFU verband
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Gezondheidsraad
H e a l t h  C o u n c i l  o f  t h e  N e t h e r l a n d s


Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


 


Onderwerp : aanbieding advies Vaccinatie tegen gordelroos


Uw kenmerk : 808173-139787-PG


Ons kenmerk : I-945572/EB/jh/066-I


Bijlagen : 1


Datum : 29 juni 2016


Geachte minister,


Op 20 augustus 2015 vroeg u mij om advies over vaccinatie tegen gordelroos (kenmerk 


808173-139787-PG). De vaste Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad heeft het 


gevraagde advies opgesteld, dat ik u hierbij aanbied na consultatie van de Beraadsgroep 


Volksgezondheid en de Beraadsgroep Gezondheidszorg.


De discussie binnen de commissie draaide vooral om de vraag in hoeverre bij vaccinatie 


tegen gordelroos sprake is van essentiële zorg. Met name ging het daarbij om de weging 


van de verhouding tussen de ziektelast – door de zenuwpijn (PHN) die kan optreden bij  


gordelroos – en de effectiviteit van het huidige vaccin. Tien van de twaalf commissieleden 


vinden dat er onvoldoende aanleiding is om te kunnen spreken van essentiële zorg. Twee 


commissieleden maken een andere afweging en achten de geboden bescherming tegen PHN 


wel toereikend daarvoor. Zelf deel ik het meerderheidsstandpunt van de commissie en weet 


mij daar bovendien bij gesteund door de visie van de beide beraadsgroepen.


Verdere opmerkingen over vaccinatie tegen gordelroos vindt u in de verbindende  


rapportage van de Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland, die u vandaag separaat 


wordt toegezonden.


Met vriendelijke groet, 


prof. dr. W.A. van Gool, 


voorzitter 

B e z o e k a d r e s P o s t a d r e s


P a r n a s s u s p l e i n  5 P o s t b u s  1 6 0 5 2
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Samenvatting


Jaarlijks krijgen ongeveer 55.000 mensen gordelroos in Nederland en dat kan 


gepaard gaan met veel pijn. Vooral ouderen lopen kans gordelroos te krijgen en 


de kans daarop neemt toe met de leeftijd. Er is één geregistreerd vaccin op de 


markt tegen de ziekte: Zostavax®. De minister van VWS heeft de Gezondheids-


raad gevraagd te adviseren in hoeverre met het beschikbare vaccin in Nederland 


gezondheidswinst te behalen valt en hoe eventuele vaccinatie het beste vorm kan 


krijgen, al dan niet in specifieke groepen. De vaste Commissie Vaccinaties van 


de raad heeft zich over deze vraag gebogen. Daarbij heeft zij zich gebaseerd op 


de wetenschappelijke gegevens over de ziektelast, de effectiviteit, veiligheid en 


de doelmatigheid van vaccinatie.


Kenmerken van gordelroos


Gordelroos is het gevolg van een opleving van het waterpokkenvirus, dat na een 


doorgemaakte infectie aanwezig blijft in het zenuwstelsel en bij verminderde 


weerstand opnieuw de kop kan opsteken. Twee derde van de gordelroospatiënten 


is ouder dan 50 jaar. Besmettingsgevaar is er nauwelijks, omdat het overgrote 


deel van de bevolking als kind waterpokken heeft gehad. 


Gordelroos geeft een branderige of jeukende huiduitslag. De meest belas-


tende complicatie is zenuwpijn (postherpetische neuralgie; PHN). De kans op het 


optreden van PHN is beperkt, maar neemt toe met de leeftijd. Ziekenhuisopname 


bij gordelroos komt weinig voor en ook sterfte aan de ziekte is zeldzaam. 
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Effectiviteit van de vaccinatie


De effectiviteit van de vaccinatie is beperkt en de bescherming is van korte duur: 


in het eerste jaar na vaccinatie beschermt Zostavax® twee derde van de gevacci-


neerden, na drie jaar is dit gedaald tot een derde en na acht jaar is de vaccinatie 


vrijwel uitgewerkt. Over de effectiviteit van eventuele hervaccinatie zijn onvol-


doende gegevens beschikbaar; Zostavax® is ook niet geregistreerd voor hervac-


cinatie. In absolute zin is door vaccinatie de kans om gordelroos te krijgen voor 


iemand van 70 jaar 2 procent lager (niet 11,8 maar 9,8 procent), de kans op pijn 


die ten minste een maand aanhoudt (PHN1) 0,7 procent lager (niet 4,7 maar 4,0 


procent) en de kans op pijn die ten minste drie maanden aanhoudt (PHN3) 0,3 


procent lager (niet 2,5 maar 2,2 procent). De kans op ziekenhuisopname is 0,12 


procent lager (niet 0,72 maar 0,60 procent). De kans op sterfte als gevolg van 


gordelroos vermindert nagenoeg niet.


Veiligheid van de vaccinatie


De commissie ziet geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van de vaccinatie 


bij gezonde mensen: de bijwerkingen zijn over het algemeen mild. Dat ligt 


anders bij mensen met een verminderde werking van het immuunsysteem door 


ziekte en/of geneesmiddelengebruik (reuma, ziekte van Crohn, tumoren, HIV-


infectie, kankergeneesmiddelen). Voor deze groep geldt een contra-indicatie: de 


vaccinatie kan bij hen tot ernstige complicaties leiden, omdat het een vaccin met 


een levend verzwakt virus is. Gordelroos treedt juist op bij een verminderde 


weerstand. Vaccinatie biedt dus geen oplossing voor de groep die er het meeste 


baat bij zou kunnen hebben. 


Doelmatigheid van de vaccinatie


Wat de doelmatigheid betreft is het nut van de vaccinatie beperkt, maar zijn er 


ook geen grote risico’s aan verbonden. De kosteneffectiviteit van vaccinatie met 


Zostavax® wordt geschat tussen €20.000 en €40.000 per quality adjusted life 


year (QALY, extra levensjaar in goede gezondheid). 


Beoordeling van vaccinatie: publiek, collectief of individueel belang?


De commissie concludeert dat vaccinatie tegen gordelroos niet in aanmerking 


komt voor opname in een publiek programma zoals het Rijksvaccinatiepro-


gramma. Dit omdat gordelroos zich niet verspreidt op een manier die een  
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bedreiging vormt voor de gezondheid van de bevolking of die het maatschappe-


lijke leven kan belemmeren. Ook doen zich geen epidemieën voor. Daarom ligt 


het niet in de rede dat de overheid de vaccinatie gaat organiseren en financieren.


Ook dient vaccinatie met Zostavax® volgens de ruime meerderheid van de 


commissie geen collectief belang. Daarvan is sprake als de vaccinatie een der-


mate belangrijke bescherming biedt voor alle daarvoor in aanmerking komende 


mensen (van een significante doelgroep) dat deze als essentiële zorg kan worden 


aangemerkt, die voor de hele doelgroep gelijk toegankelijk zou moeten zijn. 


Naar het oordeel van de ruime meerderheid van de commissie is daarvoor de 


effectiviteit van de vaccinatie te beperkt en de beschermingsduur te kort. Boven-


dien is het huidige vaccin niet veilig voor mensen met een verminderde afweer. 


Twee commissieleden nemen een afwijkend standpunt in en vinden wel dat er 


sprake is van essentiële zorg, gezien de bescherming die vaccinatie biedt tegen 


de complicatie PHN. 


Ook zonder overtuigend publiek of collectief belang kunnen individuen hun 


eigen redenen hebben om gordelroosvaccinatie te overwegen. Het is dan van 


belang dat de toelating op de markt, de registratie van bijwerkingen en publieks-


voorlichtingen goed geregeld zijn. Dit vraagt een infrastructuur en publieksinfor-


matie gericht op potentiële individuele gebruikers. Van belang is dat de 


informatie zowel de voordelen als de nadelen en risico’s van vaccinatie even-


wichtig bespreekt. Verder moeten zorgprofessionals voorbereid zijn op vragen 


over vaccinaties die buiten het publieke en collectieve belang vallen. Dat vraagt 


aandacht in de bijscholing. Tot slot beveelt de commissie aan onderzoek te laten 


doen naar het gebruik van individuele vaccinatiezorg bij de huisarts. 


Blik op de toekomst


Dit advies heeft betrekking op Zostavax®, het enige vaccin tegen gordelroos dat 


momenteel in Nederland beschikbaar is. Er is een nieuw vaccin in ontwikkeling 


dat geen levend virus bevat en dat naar verwachting over enkele jaren op de 


markt kan komen. Dan zou het volgens de commissie zinvol kunnen zijn vacci-


natie tegen gordelroos opnieuw te overwegen.
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Executive summary


Health Council of the Netherlands. Vaccination against shingles. The 


Hague: Health Council of the Netherlands, 2016; publication no. 2016/09.


Every year about 55,000 people in the Netherlands develop shingles, which can 


be very painful. The elderly are at particular risk of developing shingles, and the 


level of risk involved increases with age. Zostavax® is the only available 


registered vaccine against this disease. The Ministry of Health, Welfare and 


Sport has asked the Health Council of the Netherlands for its advice concerning 


the potential health gains of using the available vaccine in the Netherlands and 


on how a possible vaccination scheme might best be arranged, either for specific 


groups or in a more general context. The Council’s permanent Committee on 


Vaccinations has examined this issue. The Committee based its work on 


scientific data relating to the burden of disease, and on the vaccination’s 


effectiveness, safety and efficiency.


Characteristics of shingles


Shingles is caused by a resurgence of the varicella zoster virus which, following 


a past infection, persisted in the nervous system and resurfaced again when the 


individual’s immune system weakened. Two thirds of shingles patients are above 


50 years of age. There is little risk of becoming infected, as the vast majority of 


the population has had chicken-pox during childhood. 


Shingles produces a burning or itchy rash. The most unpleasant complication 


is nerve pain (postherpetic neuralgia, or PHN). While the risk of PHN is limited, 
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it does increase with age. Hospitalisation for shingles is uncommon and mortality 


from the disease is rare. 


Effectiveness of the vaccination


The effectiveness of vaccination is limited and the protection it provides is short-


lived. In the first year after vaccination, Zostavax® protects two thirds of 


vaccinated individuals. After three years this has fallen to a third, and eight years 


after vaccination its protective effect is practically zero. Insufficient data are 


available on the effectiveness of possible revaccination nor, indeed, is Zostavax® 


registered for revaccination. In absolute terms, vaccination reduces a 70-year old 


individual’s risk of developing shingles by 2 percent (from 11.8 percent to 9.8 


percent). His risk of suffering pain for at least one month (PHN1) is reduced by 


0.7 percent (from 4.7 percent to 4.0 percent), while his risk of suffering pain for 


at least three months (PHN3) is reduced by 0.3 percent (from 2.5 percent to 2.2 


percent). The risk of hospitalisation is reduced by 0.12 percent (from 0.72 


percent to 0.60 percent). The risk of mortality from shingles remains virtually 


unchanged.


Safety of the vaccination


The Committee sees no reason to doubt the safety of vaccination in healthy 


individuals, as the adverse effects involved are generally mild. The situation is 


different in individuals whose immune system has been compromised as a result 


of illness and use of medication (rheumatoid arthritis, Crohn's disease, tumours, 


HIV infection, anti-cancer drugs). Vaccination is contraindicated for this group 


as it can result in serious complications: this is because Zostavax® is a live 


attenuated vaccine. Indeed, shingles is associated with a weakened immune 


response. Thus, vaccination is of no use to the very group that might otherwise 


have the most to gain from it. 


Efficiency of the vaccination


Concerning efficiency, the usefulness of vaccination is limited but, on the other 


hand, there are no major risks involved. The cost-effectiveness of vaccination 


with Zostavax® has been estimated at between €20,000 and €40,000 per quality 


adjusted life year (QALY). 
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Assessment of vaccination: individual, collective or public relevance?


The Committee concludes that vaccination against shingles is not eligible for 


inclusion in a public programme, such as the National Immunisation Programme. 


This is because shingles does not spread in a way that might pose a threat to the 


health of the population or that might be an impediment to the fabric of society. 


Nor is this an epidemic disease. Accordingly, it would not be reasonable for the 


government to organise and finance a vaccination programme. 


Furthermore, according to the vast majority of the Committee, vaccination 


with Zostavax® involves no collective relevance. This would be the case if 


vaccination were to provide such substantial protection for all eligible 


individuals (of a significant target group) that it should be regarded as essential 


healthcare, equally accessible to the entire target group. In the opinion of the vast 


majority of the Committee this does not apply, as the effectiveness of the 


vaccination is too limited and the period of protection too short. Moreover, the 


current vaccine is not safe for individuals with a compromised immune system. 


Two committee members take a different view, however. They feel that, given 


the protection afforded by vaccination against PHN, this vaccination could be 


regarded as essential healthcare. 


Even in the absence of a convincing public or collective relevance, 


individuals may have their own reasons for considering vaccination against 


shingles. Thus, it is important for market authorisation, for the registration of 


adverse effects, and for public information campaigns to be organised 


effectively. This requires infrastructure and public information that are aimed at 


potential individual users. It is important for such information to provide a 


balanced view of the drawbacks and risks of vaccination, as well as the benefits 


involved. Furthermore, healthcare professionals should be prepared for questions 


about vaccinations that are outside the public and collective domain. There 


should be a focus on this in the context of continuing education. Finally, the 


Committee recommends scientific research into the use of individual vaccination 


care at general practitioner’s practices. 


A view of the future


This advisory report relates to Zostavax®, the only vaccine against shingles 


currently available in the Netherlands. A new vaccine, which contains no live 


virus, is currently under development. It is expected that this may reach the 


market within a few years. At that point, according to the Committee, it might be 


appropriate to reconsider vaccination against shingles. 
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1Hoofdstuk


Inleiding


1.1 Achtergrond


In Nederland krijgen jaarlijks 55.000 mensen gordelroos, een opleving van het 


varicellazostervirus dat op kinderleeftijd waterpokken veroorzaakt. Sinds 2006 is 


er een vaccin tegen gordelroos op de markt (Zostavax®). 


In Europa hanteren landen ieder hun eigen kader voor de beoordeling van 


vaccinaties. Dat kan leiden tot verschillen in uitkomsten. Het Verenigd Konink-


rijk legt bijvoorbeeld meer nadruk op de kosteneffectiviteit. Op dit moment 


wordt Zostavax® in Europa aanbevolen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 


Oostenrijk en Tsjechië.1 Alleen voor het Verenigd Koninkrijk is bekend dat vac-


cinatie tegen gordelroos programmatisch wordt uitgevoerd. In haar adviesaan-


vraag schrijft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat het 


vaccin verkrijgbaar is in Nederland, maar vooralsnog nauwelijks wordt gebruikt, 


waardoor mogelijk gezondheidswinst blijft liggen (bijlage A).2


In maart 2014 heeft Zorginstituut Nederland ( ZiNL) een farmacotherapeu-


tisch rapport gepubliceerd naar aanleiding van een specifieke aanvraag van de 


fabrikant Sanofi Pasteur MSD, over het levend verzwakte vaccin* Zostavax®.3 


De aanvraag van de fabrikant betrof opname van deze vaccinatie voor zeventig-


plussers in het geneesmiddelenvergoedingensysteem.  ZiNL oordeelde dat geen 


* Levend verzwakte vaccins bestaan uit levend verzwakte ziekteverwekkers, waarvan het ziekmakend 


vermogen veel kleiner is dan van de natuurlijke ziekteverwekker, maar niet nihil. 
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sprake was van geïndiceerde preventie zoals dit door  ZiNL wordt gedefinieerd, 


en adviseerde daarom deze aanvraag niet te honoreren.3 De vraag van de minister 


aan de Gezondheidsraad is een algemene vraag of en hoe optimale gezondheids-


winst behaald kan worden door vaccinatie tegen gordelroos. 


1.2 Adviesaanvraag


In bijlage A is de adviesaanvraag van de minister opgenomen. Specifiek vraagt 


zij:


1 Verdient vaccinatie tegen gordelroos aanbeveling?


2 Zo ja, kunt u een specifieke groep (leeftijd, geslacht, etc.) definiëren die het meeste baat zal heb-


ben van een dergelijke vaccinatie?


3 Hoe kan het beschikbare vaccin het best ingezet worden? Hierbij denk ik aan zaken als samen-


stelling, dosis, moment van toediening.


4 De antwoorden op deze vragen kunnen al een beeld geven van de optimale vormgeving (publiek 


programma, onderdeel van de zorg, anders) van vaccinatie tegen gordelroos. Kunt u indien dat 


het geval is, aangeven op welke manier volgens u de specifieke groep binnen de zorg het best 


bereikt kan worden, zodat de gezondheidswinst van het vaccin optimaal zal worden benut?


5 Daarbij doet zich in het kader van de nieuwe beoordelingskamer vaccins de vraag voor in hoe-


verre er bij de specifieke doelgroepen gesproken kan worden van (geïndiceerde) preventie dan 


wel essentiële zorg of anderszins?


1.3 Werkwijze van de commissie


Op verzoek van de minister inventariseert de Gezondheidsraad de wetenschappe-


lijke kennis over vaccinatie en adviseert hij over een optimaal gebruik van vac-


cins. Voor deze taak stelde de voorzitter van de raad de Commissie Vaccinaties in 


(bijlage B). Zij heeft, naast de wetenschappelijke literatuur, gebruik kunnen 


maken van een eerder gepubliceerd farmacotherapeutisch rapport van  ZiNL op 


de aanvraag van Sanofi Pasteur MSD voor vaccinatie tegen gordelroos van 


zeventigplussers met Zostavax®.3 


1.4 Kader voor de beoordeling van vaccinaties


De Gezondheidsraad hanteert een vast kader voor de advisering over vaccinaties. 


Verdient de vaccinatie een plek in een publiek programma, is het essentiële zorg, 


of is er sprake van individuele zorg (voor eigen rekening)?2,4 Voor de bepaling 


welke overheidsbemoeienis aangewezen is, gelden twee uitgangspunten. De  


eerste is de taak die de overheid heeft in de bescherming van de bevolking en het 


maatschappelijk leven. Daaruit volgt dat de overheid een duidelijkere rol heeft 


naarmate een infectie door het besmettelijke karakter een belemmering kan  
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vormen voor het maatschappelijke leven en individuen zichzelf moeilijk kunnen 


beschermen. Het tweede uitgangspunt is het streven van de overheid naar een 


rechtvaardige verdeling van zorg. Dat geldt wanneer sprake is van essentiële 


zorg, waarbij van belang is dat de groepen voor wie bescherming het meest 


urgent is ook daadwerkelijk beschermd worden. Bijlage C bevat een overzicht 


van het spectrum van vaccinatiezorg en de criteria die de raad hanteert bij de 


beoordeling van vaccinaties. 


1.5 Leeswijzer


In de achtereenvolgende hoofdstukken bespreekt de commissie in hoofdstuk 2 de 


ziektelast van gordelroos en komen in de hoofdstukken 3 tot en met 5 de effecti-


viteit, de veiligheid en de doelmatigheid van vaccinatie tegen gordelroos aan 


bod. In hoofdstuk 6 formuleert de commissie haar advies en doet zij enkele alge-


mene aanbevelingen over de toegankelijkheid van de vaccinatiezorg in Neder-


land buiten het publieke en collectieve domein. Tot slot plaatst zij in dit 


slothoofdstuk haar advies in het licht van toekomstige ontwikkelingen op het 


gebied van vaccinatie tegen gordelroos.
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2Hoofdstuk


Ziektelast


Het varicellazostervirus veroorzaakt op kinderleeftijd voornamelijk waterpokken 


en op volwassen leeftijd gordelroos (als betrokkene eerder waterpokken heeft 


gehad). Ongeveer 95 procent van de bevolking in Nederland heeft een infectie 


met het virus doorgemaakt. Besmettingsgevaar is beperkt tot personen die nog 


niet met het virus zijn besmet, veelal jonge kinderen. Na een infectie wordt het 


virus niet volledig geklaard, maar verbergt het zich in de sensorische ganglia 


(zenuwknopen).


Oplevingen van het virus worden voorkomen door de cellulaire immuniteit, 


maar als de weerstand afneemt kan het virus opnieuw de kop opsteken als gordel-


roos. Meestal gaat het dan om één zo’n episode; in enkele gevallen om herhaalde 


oplevingen. Een verminderde weerstand kan globaal twee oorzaken hebben. Om 


te beginnen neemt de weerstand af bij het ouder worden (immunosenescentie). 


Daarnaast zijn er mensen met een aandoening of die een geneesmiddel gebruiken 


waardoor hun afweer is gecompromitteerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de 


ziekte van Crohn, reumatoïde artritis, systemische lupus erythematodes (SLE), 


HIV-infectie, tumoren zoals lymfomen en kankergeneesmiddelen (chemo- 


therapeutische middelen, zoals biologicals).


2.1 Ziektebeeld van gordelroos


Tijdens een gordelroosepisode ontstaat in het verzorgingsgebied van het  


ganglion, waar het virus zich verborgen heeft na waterpokken, een typerend 
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huidpatroon van een afgegrensd gebied van rode huid met blaasjes. Deze  


karakteristieke huidvelden zijn gegroepeerd aan een zijde van het lichaam in  


een of enkele huidsegmenten. Deze uitingen van gordelroos op de huid worden 


meestal gezien op de romp (50 procent), de armen (20 procent) en in het gezicht 


(15 procent).3 


In het laboratorium kan de infectie bevestigd worden met PCR (polymerase 


chain reaction) technieken waarmee kan worden bepaald of er DNA van het virus 


in het verkregen celmateriaal zit. Celmateriaal komt meestal van het vocht uit de 


blaasjes of korstjes, van speeksel of liquor cerebrospinalis (hersenvocht).5 Er  


zijn andere, snellere, laboratoriumtechnieken, zoals directe immunofluorescentie, 


maar die zijn niet zo gevoelig als PCR en worden in de praktijk nauwelijks  


ingezet.6 


2.2 Complicaties van gordelroos: vooral pijn


Naast algemene ziekteverschijnselen zoals koorts, vermoeidheid en hoofdpijn 


zijn er verschillende complicaties mogelijk van gordelroos die variëren in ernst 


en duur. 


Pijn: postherpetische neuralgie


Pijn is de meest voorkomende complicatie. Deze kan zich uiten als hevige, bran-


dende of schietende/stekende pijnen die gepaard kunnen gaan met paresthesieën, 


dysesthesie (naar, abnormaal gevoel, spontaan of uitgelokt door stimuli), hyper-


esthesieën en allodynie (normaliter niet pijnlijke prikkels die als pijnlijk worden 


ervaren) van de aangedane huid. De pijn kan voor, tijdens en na het ontstaan van 


de huidlaesies optreden. De pijn na de huidlaesies wordt postherpetische neural-


gie (PHN) genoemd en kan weken, maanden of een jaar na gordelroos aanhou-


den. Het is in de literatuur veelal gebruikelijk om pas van PHN te spreken als de 


kenmerken ten minste een maand na het ontstaan van de huidafwijkingen nog 


aanwezig zijn.7 PHN die één maand of meer aanhoudt noemt men in de literatuur 


PHN1 en PHN die drie maanden of langer aanhoudt noemt men PHN3. Bij de 


vaststelling of er sprake is van PHN1 of PHN3 worden verschillende definities 


toegepast, waardoor het vaak lastig is om het optreden van pijn tussen de ver-


schillende studies te vergelijken. In dit advies hanteert de commissie de definitie 


van PHN van van Hoek: 


a pain score of 3 or more on an 11-point pain scale, from 0 = no pain, to 10 =worst pain imaginable.8 
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PHN is moeilijk behandelbaar, al kunnen verschillende geneesmiddelen wel iets 


tegen de pijn doen.9 Mogelijk speelt een rol hoe vroeg in het ziekteproces met 


behandeling wordt gestart. 


Andere complicaties


Naast de pijn zijn nog diverse andere complicaties mogelijk die weliswaar min-


der frequent voorkomen, maar zeer ernstig kunnen zijn.10,11 Complicaties wor-


den lang niet altijd vergezeld of voorafgegaan door de bekende huidafwijkingen. 


Complicaties zijn te groeperen in viscerale, neurologische en oculaire complica-


ties: parese (van spieren in de arm, het been, het diafragma of de buikwand), vas-


culopathie, meningitis, meningoencephalitis, myeolopathie, cerebellitis, 


pneumonitis, hepatitis en verschillende oogaandoeningen waarvan retinanecrose 


de meest ernstige is. 


De aard van de complicatie is mede afhankelijk van het innervatiegebied van 


het ganglion waar het virus zich had verborgen. In dit verband zijn de hersenze-


nuwen en vooral de oogtak van de nervus trigeminus berucht. In dit zenuwgebied 


is de pijn vaak ernstiger en bestaat een kans op – soms blijvende – problemen 


met het gezichtsvermogen (glaucoom, littekens of blindheid). 


Naast de al genoemde complicaties, kunnen er bacteriële superinfecties 


optreden van de aangedane huidgebieden met Staphylococcus Aureus of, een 


enkele keer, met groep A betahemolytische streptococcen. 


Ook deze complicaties zijn vaak moeilijk behandelbaar.9


2.3 Epidemiologie van gordelroos en PHN


Gordelroosincidentie op basis van huisartsenbezoek per jaar


Over de jaren is de incidentie van gordelroos in Nederland redelijk constant. De 


incidentie van gordelroos wordt afgeleid van het aantal bezoeken aan de huisarts 


in verband met gordelroos. Jaarlijks werd in de periode 2002 t/m 2011 gemiddeld 


ruim 55.000 keer voor gordelroos de huisarts bezocht*: 340 per 100.000 men- 


* Een patiënt kan meer dan een keer gordelroos doormaken en daarom wordt gesproken van episodes 


en niet van patiënten. Slechts een paar procent van de patiënten heeft meer dan een episode en dat 


zelden in hetzelfde jaar. Het valt te verwachten dat niet iedereen met gordelroos naar de huisarts gaat 


en dat zorgt voor een onderschatting van de incidentie. Naar verwachting zijn dat mensen met een 


relatief mild ziektebeeld.
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sen.*12 Zonder correctie voor het percentage mensen dat meer dan eens een epi-


sode gordelroos doormaakt en gerekend vanaf nuljarige leeftijd, loopt een Neder-


lander ongeveer 33 procent kans om gedurende zijn leven gordelroos door te 


maken.12


Vrouwen krijgen iets vaker te maken met gordelroos dan mannen. De inci-


dentie neemt (evenredig voor mannen en vrouwen) toe met de leeftijd: twee 


derde van de gevallen betreft vijftigplussers. 


Kans op postherpetische pijn


Pijn komt bij patiënten met gordelroos vaak voor, maar aanhoudende pijn, PHN, 


veel minder vaak. In Amerikaans onderzoek rapporteerde in de eerste maand 


ongeveer 70 procent van de gordelroospatiënten klinische relevante pijn waarvan 


ongeveer 25 procent ernstige pijn. Na een maand had nog 25 procent pijn en  


5 procent PHN en na drie maanden was dit respectievelijk 10 en 2 procent.13 


Daarna namen de percentages minder snel af. Na twee jaar waren er nog wel 


mensen met pijn en PHN.


Opstelten (2002) publiceerde een studie met 837 gevallen van gordelroos, 54 


(7 procent) gevallen van PHN1 en 22 (3 procent) gevallen van PHN3 uit een 


database van 22 huisartsenpraktijken (Huisartsen Netwerk Utrecht) met daarin 


de gegevens van 49.000 mensen gedurende ongeveer 250.000 persoonsjaren.14 


Gedurende de follow-up van vijf jaar maakte bijna een op de zestig patiënten een 


episode met gordelroos door. De database is niet specifiek ‘gepowered’ om vra-


gen over gordelroos en PHN met een bepaalde statistische zekerheid te beant-


woorden, laat staan gecorrigeerd voor leeftijd. Wel lijken volgens de commissie 


de data over het algemeen het beeld te bevestigen dat de incidentie van PHN toe-


neemt met de leeftijd. 


Ziekenhuisopnames per jaar


Het aantal ziekenhuisopnames van meer dan een dag blijft over de jaren redelijk 


constant, per jaar gemiddeld 2,3 per 100.000 inwoners in de periode 2000 tot en 


* De NIVEL-data over gordelroos bij de huisarts zijn van het RIVM verkregen.12 Deze data zijn door 


het NIVEL geschat met een nieuwe methode (vanaf 2012) met als gevolg daarvan hogere cijfers dan 


voorheen (voor 2012). Data berekend met de nieuwe methode van 2010-2011 konden door het RIVM 


met terugwerkende kracht verkregen worden. Een vergelijking tussen de data (2010 en 2011) bere-


kend met de oude en nieuwe methode lieten grote verschillen zien. De validiteit van de nieuwe 


methode is nog onvoldoende vastgesteld. De cijfers verkregen door het NIVEL met de oude methode 


komen het meest overeen met de cijfers uit het Verenigd Koninkrijk. Mede om deze redenen worden 


voor het huidige advies de incidentiecijfers gebruikt die zijn verkregen met de oude methode. 
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met 2014. Het aantal dagopnames dat daar nog bij komt is over de laatste jaren 


afgenomen naar ongeveer vier per 100.000 inwoners.*15 De toename van het 


risico op pijn en de ernst van pijn met de leeftijd vertaalt zich niet in een gelijke 


toename van de kans op opname. Een op de negentien van de zestigjarige en één 


op de zestien van de zeventigjarige gordelroospatiënten worden een dag of meer 


opgenomen.15 


Vrouwen worden net zo vaak verwezen voor opname in verband met gordel-


roos als mannen, maar omdat gordelroos bij vrouwen iets vaker voorkomt, wor-


den er gemiddeld meer vrouwen (meer dan een dag) opgenomen dan mannen 


(2,6 versus 1,9 per 100.000 per jaar in de periode 2000 tot en met 2014).15


Mortaliteit


Tussen 2000 en 2014 stierven er volgens de mortaliteitsregistratie van het CBS 


jaarlijks tussen de 13 en 26 mensen (2-10 mannen en 9-22 vrouwen) met als 


geregistreerde primaire doodsoorzaak gordelroos. Een enkeling was jonger dan 


50 en het merendeel 80 jaar of ouder. Volgens de cijfers van het CBS overlijdt 


ongeveer een op de 3000 gordelroospatiënten uiteindelijk aan gordelroos.26 Het 


is zowel mogelijk dat de mortaliteit hiermee wordt overschat, zoals in de VS het 


geval lijkt, als wordt onderschat, omdat bekend is dat zeldzame ziektes als 


doodsoorzaak regelmatig over het hoofd worden gezien.16 In hoeverre van over- 


of onderschatting sprake is, is niet vast te stellen. 


2.4 Conclusie


Jaarlijks krijgen ruim 55.000 mensen, vooral ouderen, gordelroos. Gordelroos is 


een belastende ziekte met pijn als belangrijkste complicatie. Klinisch relevante 


pijn houdt bij ongeveer zeven procent van de gordelroospatiënten een maand  


of meer aan. Volgens de commissie is het aantal ziekenhuisopnames vanwege 


gordelroos gering en komt sterfte aan de ziekte nauwelijks voor. 


* Gordelroospatiënten worden regelmatig één dag opgenomen als standaard onderdeel van het zorg- 
proces om ze in te stellen op de pijnmedicatie. 
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3Hoofdstuk


Werkzaamheid en effectiviteit


Bij de beoordeling van een vaccinatie is het essentieel om zowel de werkzaam-


heid als de effectiviteit te evalueren. Daarvoor zijn langjarige studies nodig naar 


de incidentie van gordelroos en PHN in groepen die wel en die niet gevaccineerd 


zijn. Ook is van belang te evalueren hoe lang de vaccinatie effectief is. 


3.1 Momenteel één vaccin


Er is momenteel, sinds 2006, één vaccin beschikbaar voor vaccinatie tegen gor-


delroos. Dit vaccin, Zostavax® (Sanofi Pasteur MSD), is een zogenoemd levend 


verzwakt vaccin (van de Oka/Merck-stam).17 De pathogeniteit van het vaccin is 


zeer laag, maar niet uitgesloten. Er zijn drie contra-indicaties: immunodeficiëntie 


(vooral van de cellulaire immuniteit), actieve onbehandelde tuberculose en 


zwangerschap, omdat het verzwakte pathogeen de placenta kan passeren en in 


theorie de ongeboren vrucht kan infecteren. Het vaccin kan voor de preventie van 


gordelroos en de ziektelast van PHN als een eenmalige subcutane injectie wor-


den ingezet om actieve immunisatie te bereiken bij mensen vanaf vijftigjarige 


leeftijd zonder verstoorde afweer.5 


3.2 Werkzaamheid


Om de werkzaamheid te kunnen aantonen zijn – goede en onafhankelijk uitge-


voerde – gerandomiseerde placebogecontroleerde (bij voorkeur tweezijdig) 
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geblindeerde studies nodig. Er zijn twee Amerikaanse gerandomiseerde trials 


waarin de werkzaamheid van vaccinatie tegen gordelroos is bestudeerd, zowel 


voor de preventie van gordelroos als voor de preventie van PHN: SPS18 en 


ZEST.*19 Aan SPS namen in totaal 38.546 mensen deel van wie 20.747 tussen de 


60 en 69 jaar oud en 17.799 70 jaar of ouder waren. In totaal was 41 procent 


vrouw. In ZEST waren de 22.439 deelnemers tussen 50 en 59 jaar oud en was 62 


procent vrouw. Het primaire doel van SPS was om de werkzaamheid van vacci-


natie op de relatieve incidentie van de ziektelast te schatten; secundair werd ook 


de relatieve daling van gordelroos en PHN geschat. ZEST richtte zich primair op 


het voorkomen van gevallen van gordelroos in de gevaccineerde (interven-


tie)groep vergeleken met de niet gevaccineerde (placebo) groep; secundair werd 


de individuele ziektelast geschat. Ziektelast werd in beide studies gedefinieerd 


als een samengestelde maat van incidentie van gordelroos met de ernst en duur 


van de acute pijn. 


In ZEST was de werkzaamheid van vaccinatie in de leeftijdsgroep van 50 tot 


59 jaar 70 procent (95%BI 54-81), in SPS 64 procent in de groep van 60 tot 69 


jaar en 38 procent in de groep van 70 jaar of ouder. In SPS was de werkzaamheid 


tegen PHN in beide leeftijdsgroepen ongeveer 66 procent. Mogelijk komt dit 


doordat de huideffecten sneller optreden dan de pijn, zodat de immuunreactie 


door vaccinatie wel de pijn maar niet op tijd de huideffecten voorkomt. Wel gol-


den hier brede betrouwbaarheidsintervallen.


Volgens de commissie lijkt vaccinatie over het algemeen iets beter te werken 


tegen PHN dan tegen gordelroos. Verder lijkt de werkzaamheid tegen de inciden-


tie van gordelroos afhankelijk van de leeftijd. Dat kan te maken hebben met toe-


nemende immunosenescentie bij ouder worden. Deels kan bij het leeftijdseffect 


sprake zijn van vertekening tussen de studies, bijvoorbeeld doordat in SPS 41 


procent vrouw was vergeleken met 62 procent in ZEST. Bovendien had ZEST 


een follow-up van iets meer dan een jaar en SPS van iets meer dan drie jaar, wat 


kan leiden tot een relatieve overschatting van de werkzaamheid in ZEST. 


De werkzaamheid van een vaccin in klinische trials kan niet zomaar vertaald 


worden naar effectiviteit in de praktijk. Zo kunnen de testgroepen afwijken van 


de algemene bevolking. In ZEST rapporteren de auteurs dat 90 procent van de 


deelnemers een vorm van medische aandoening of risicofactor daarvoor (zoals 


hoge bloeddruk) had en 80 procent geneesmiddelen gebruikte, zoals cholesterol-


verlagers en bloeddrukverlagers. In SPS was de vooraf gemeten gemiddelde 


score op de kwaliteit van leven van de deelnemers hoger dan in de gemiddelde 


*  ZiNL heeft alleen SPS geanalyseerd, omdat ZEST betrekking had op vaccinatie tegen gordelroos in 


een populatie van 50 tot 59 jaar oud waar het  ZiNL-rapport niet over ging.
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algemene bevolking van deze leeftijd mag worden verwacht. Dit wijst op een 


relatief gezonde populatie ouderen en dat heeft mogelijk consequenties voor de 


generaliseerbaarheid van de uitkomsten.18,20,21 Dit betekent dat zelfs met goed 


uitgevoerde RCT’s niet altijd goede uitspraken te doen zijn over de externe vali-


diteit van de werkzaamheid: werkt het even goed en is het even veilig voor de 


algemene bevolking, die ook minder gezond kan zijn? Ook kunnen na de trials 


nog wijzigingen plaatsvinden in het vaccin of in het vaccinatieprogramma die de 


effectiviteit kunnen beïnvloeden. Daarom zijn ook altijd studies nodig naar de 


effectiviteit van vaccinatie in de algemene bevolking. 


3.3 Effectiviteit


Voor de effectiviteit moet vertrouwd worden op de gegevens van (bij voorkeur 


prospectieve) cohortonderzoeken. In een groot retrospectief cohort met maximaal 


drie en gemiddeld minder dan 2 jaar follow-up met 75.761 gevaccineerden 


(130.416 persoonsjaren) en 227.283 niet-gevaccineerden (355.659 persoonsjaren) 


rapporteert Tseng (2011) in totaal 5.434 gevallen van gordelroos waarvan er 841 


minimaal één dag opgenomen werden. De incidentie van gordelroos was 6,4  


per 1.000 persoonjaren onder de gevaccineerden en 13,0 onder de niet-gevacci-


neerden. Zij berekenden hazard ratio’s* van 0,45 (95%BI 0,42-0,48) voor gordel-


roos, 0,35 (95%BI 0,24-0,51) voor gordelroosopnames en 0,37 (95%BI 0,23-0,61) 


voor ophtalmische gordelroos. PHN en andere complicaties werden niet geregis-


treerd en konden dus in deze studie niet worden bestudeerd.22 


De tweede studie betrof een cohort van 766.330 mensen, van wie 3,9 procent 


zich liet vaccineren, en die gemiddeld gedurende iets minder dan drie jaar wer-


den gevolgd waarbij het eerste jaar na vaccinatie niet werd meegerekend.**23 Dit 


resulteerde in 28.291 gevaccineerde persoonjaren en 1.291.832 ongevaccineerde 


persoonsjaren.23 De incidentie van gordelroos was 5,4 (95%BI 4,6-6,4) per 1.000 


persoonsjaren onder de gevaccineerden en 10 (95% BI 9,8-10,2) per 1.000 per-


soonsjaren onder de niet-gevaccineerden met een (gecorrigeerde) hazard ratio 


van 0,48 (95%BI 0,39-0,56) voor gordelroos, 0,52 (95%BI 0,36-0,75) voor 


PHN1 en 0,62 (95%BI 0,39-0,97) voor PHN3. 


Deze twee (Amerikaanse) studies laten zien dat vaccinatie op de korte ter-


mijn (de follow up was slechts drie jaar) bij ongeveer de helft van de gevacci-


neerden effectief is. Vaccinatie leek iets effectiever tegen PHN dan tegen 


* Een hazard ratio kan hier worden geïnterpreteerd als een relatief risico. Een hazard ratio of relatief 


risico van 0,5 betekent dat het risico op ziekte voor een gevaccineerd persoon de helft lager is dan 


voor een niet gevaccineerd persoon.


** Dat werd gedaan om prevalente gordelroos gevallen te voorkomen.
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gordelroos. Helaas is PHN slechts gemeten in een van de twee studies waarin het 


aantal gevaccineerden relatief laag is. De betrouwbaarheidsintervallen waren 


breed en overlapten voor beide uitkomstmaten. Er kan daarom niet worden 


geconcludeerd dat vaccinatie effectiever is tegen PHN dan tegen gordelroos.


Leeftijd


Er zijn enkele observationele studies met uiteenlopende resultaten waarin geke-


ken is naar de relatie tussen leeftijd en het effect van vaccinatie. In de studie van 


Tseng (2011) werd geen leeftijdsafhankelijk effect geobserveerd. Weliswaar was 


de incidentie in de jongere leeftijdsgroepen lager, maar dat gold zowel voor de 


gevaccineerden als de niet-gevaccineerden. De effectiviteit varieerde van 0,55 


(95%BI 0,47-0,64) voor de groep 60-64-jarigen tot 0,48 (95%BI 0,38-0,61) voor 


de 80-plussers en de betrouwbaarheidsintervallen overlapten in alle leeftijds-


groepen. Langan (2013) vond wel een leeftijdseffect. Met de groep van  


65-69-jarigen als referentie was de gecorrigeerde hazard ratio voor 70-74-jarigen 


1,09 (95%BI 1,03-1,15), voor 75-79-jarigen 1,15 (95%BI 1,09-1,21) en voor  


80-plussers 1,11 (95%BI 1,06-1,17). Alleen met de jongste groep als referentie 


vond men een significant leeftijdseffect, maar niet tussen de oudere leeftijdsgroe-


pen onderling. De observationele studies maken het daarom voor de commissie 


niet aannemelijk dat vaccinatie op latere leeftijd minder effectief is dan op jon-


gere leeftijd.


3.4 Duur van de bescherming door vaccinatie


Recent zijn er resultaten beschikbaar gekomen van twee studies over de effecti-


viteit van gordelroosvaccinatie op de lange termijn. De eerste studie is gedaan 


onder een subpopulatie van de oorspronkelijke SPS (de long term persistence 


study; LTPS).24 In deze studie heeft de controlegroep in de tussentijd ook vacci-


natie aangeboden gekregen, waardoor van een gerandomiseerde studieopzet dus 


geen sprake meer is. Wel maakt de studie duidelijk dat het effect op gordelroos 


van de vaccinatie over de jaren snel afneemt. De tweede studie is een uitbreiding 


op de studie van Tseng zowel in de grootte van de studiepopulatlie (n=176.078 


gevaccineerden en 528.234 niet-gevaccineerden uit dezelfde populatie) als in de 


uiterste follow-up duur (acht jaar).25 In die studie was de effectiviteit van vacci-


natie in het eerste jaar 69 procent, bedroeg deze na drie jaar nog 35 procent en 


daalde de effectiviteit snel tot deze in het achtste jaar nog maar 4 procent was.25 


PHN werd in deze studie niet gemeten.
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Er zijn gegevens dat de bescherming tegen PHN langer aan zou kunnen hou-


den dan tegen gordelroos en immunologisch zou dat ook kunnen, maar de com-


missie vindt de gegevens te beperkt om daarover conclusies te kunnen trekken. 


Een eventueel langere beschermingsduur tegen PHN kan op den duur bevestigd 


worden in de observationele studie van Langan, maar daarvan zijn nog alleen fol-


low-up gegevens van de eerste drie jaar gepubliceerd. Over enkele jaren kunnen 


de gegevens uit het Engelse vaccinatieprogramma mogelijk ook meer duidelijk-


heid verschaffen over de beschermingsduur tegen gordelroos en tegen PHN.


Levensverwachting en hervaccineren of boosten van de immuniteit


In tabel 1 staat voor mannen en voor vrouwen per leeftijdscategorie (van 60  


tot 85) de gemiddelde levensverwachting en het percentage mensen dat naar ver-


wachting nog tien jaar of meer zal leven.26 Tot op hoge leeftijd is de levensver-


wachting voor meer dan de helft van de mensen langer dan de verwachte 


effectiviteit van vaccinatie tegen gordelroos. 


LV= levensverwachting in jaren; ≥10 jaar = het percentage mensen dat nog 10 jaar of langer zal leven.


Er is slechts indirect onderzoek gedaan naar de werking van hervaccineren met 


Zostavax®. Een kleine dubbelblinde RCT van Mills uit 2010 onderzocht de vei-


ligheid en het effect van toediening van Zostavax® bij 101 patiënten die al eerder 


gordelroos hadden doorgemaakt.27 In deze studie staat een eerdere opleving van 


het varicellazostervirus model voor een primaire vaccinatie. Het vaccineren van 


voormalige gordelroospatiënten lijkt veilig en na vaccinatie was er een duidelijke 


immuunrespons bij de gevaccineerden vergeleken met de placebogroep. De 


eveneens redelijk kleine en niet gerandomiseerde studie van Levin (2015), 


Tabel 1  Gemiddelde levensverwachting en de kans om nog tien jaar of langer te leven voor mannen en 


vrouwen in Nederland


 Mannen Vrouwen


LV ≥10 jaar LV ≥10 jaar


Leeftijd Jaar % jaar %


60 jaar 23 90% 26 93%


65 jaar 19 84% 22 89%


70 jaar 15 74% 17 82%


75 jaar 11 57% 14 70%


80 jaar   8 36% 10 49%


85 jaar   6 16%   7 25%
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waarin een deel van de deelnemers na jaren een tweede dosis van Zostavax® 


ontving, toonde geen ernstige bijwerkingen aan. Daarbij was de immuunrespons 


van 70-plussers die de tweede dosis van het vaccin ontvingen (n=200) hoger dan 


van 70-plussers die tijdens de studie de eerste dosis ontvingen (n=200).28 


Beide studies laten zien dat boosten of hervaccineren zou kunnen werken. 


Volgens de commissie laten de opzet en studieomvang van beide studies echter 


duidelijk te wensen over en de effectmaten zijn alleen gericht op de immunoge-


niciteit van (een tweede) vaccinatie. Zij vindt deze studies daarom onvoldoende 


om aan te tonen in hoeverre boosten of hervaccineren effectief is. Of en in welke 


mate hervaccineren (dan wel boosten) effect heeft op klinische effectmaten, 


zoals de incidentie van gordelroos, ziektelast, ziekenhuisopname en PHN, is dan 


ook niet vast te stellen. Zostavax® is ook niet geregistreerd voor hervaccinatie of 


als booster.


3.5 Effectiviteit voor een individu


Wat betekenen de gegevens over de werkzaamheid en effectiviteit van Zostavax® 


nu voor een individu en zijn kans om gordelroos te krijgen nadat hij zich heeft 


laten vaccineren? Tabel 2 laat dit zien voor mensen van 60, 65, 70, 75 en 80 jaar. 


Op basis van Nederlandse gegevens (zonder rekening te houden met statistische 


onzekerheid en recente gegevens over de kortere beschermingsduur) is het levens-


lang risico op gordelroos, PHN, ziekenhuisopname en sterfte berekend.8,15,26


De tabel laat zien dat het levenslang relatieve risico op gordelroos voor 


iemand van bijvoorbeeld 70 jaar door vaccinatie met 17 procent afneemt. De kans 


om gordelroos te krijgen daalt door vaccinatie van 11,8 tot 9,8 procent, oftewel 


met 2 procent. Voor PHN1 neemt het levenslang relatieve risico door vaccinatie 


voor iemand van zeventig jaar af met 15 procent en voor PHN3 met 12 procent. 


De kans om PHN1 te krijgen daalt door vaccinatie van 4,7 tot 4,0 procent, oftewel 


met 0,7 procent.* De kans om PHN3 te krijgen daalt door vaccinatie van 2,5 tot 


2,2 procent, oftewel met 0,3 procent.** 


* Dit percentage kan ook zo gelezen worden dat er 142 mensen moeten worden gevaccineerd om een 


geval van PHN1 te voorkomen. 


** Er moeten 337 mensen worden gevaccineerd om een geval van PHN3 te voorkomen.
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Tabel 2  De kans van een persoon van een bepaalde leeftijd om gedurende zijn leven gordelroos en complicaties daarvan  
te krijgen zonder en met vaccinatie.a


a Deze cijfers zijn gebaseerd op van Lier 201015, van Hoek 20098 en cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Hierin 


is geen rekening gehouden met statistische onzekerheid en de recente gegevens over de kortere beschermingsduur.


Een persoon van 60 jaar 65 jaar 70 jaar 75 jaar 80 jaar


heeft zonder vaccinatie gedurende de rest van het leven


kans op gordelroos 15,3% 13,4% 11,8% 9,5% 8,1%


kans op PHN1 5,6% 5,1% 4,7% 4,0% 3,6%


kans op PHN3 2,6% 2,5% 2,5% 2,3% 2,3%


kans om >1 dag opgenomen te worden door gordelroos 0,18% 0,18% 0,17% 0,16% 0,15%


kans om 1 dag opgenomen te worden door gordelroos 0,63% 0,59% 0,55% 0,45% 0,36%


kans om te sterven aan de gevolgen van gordelroos 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%


heeft met vaccinatie gedurende de rest van het leven


kans op gordelroos 12,8% 10,8% 9,8% 7,8% 7,3%


kans op PHN1 4,9% 4,2% 4,0% 3,3% 3,3%


kans op PHN3 2,4% 2,2% 2,2% 2,0% 2,1%


kans om >1 dag opgenomen te worden door gordelroos 0,17% 0,15% 0,15% 0,13% 0,14%


kans om 1 dag opgenomen te worden door gordelroos 0,55% 0,49% 0,45% 0,36% 0,32%


kans om te sterven aan de gevolgen van gordelroos 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%


heeft door vaccinatie gedurende de rest van het leven 


minder kans op gordelroos 2,5% 2,6% 2% 1,7% 0,8% 


minder kans op PHN1 0,8% 0,9% 0,7% 0,6% 0,3%


minder kans op PHN3 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 


minder kans op een ziekenhuisopname door gordelroos 0,09% 0,13% 0,12% 0,11% 0,05% 


minder kans om te sterven aan de gevolgen van gordelroos ±0% ±0% ±0% ±0% ±0% 
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3.6 Conclusie


De commissie concludeert dat de effectiviteit van de gordelroosvaccinatie 


beperkt is. Op de korte termijn werkt het vaccin bij ongeveer de helft van de 


gevaccineerden. De bescherming is van korte duur: in het eerste jaar na vaccina-


tie werkt deze bij twee derde van de gevaccineerden, na drie jaar is dit gedaald 


tot een derde en na acht jaar is de vaccinatie vrijwel uitgewerkt. Het vaccin is 


niet geregistreerd voor hervaccinatie. Daarbij zijn over de effectiviteit van even-


tuele hervaccinatie onvoldoende gegevens beschikbaar. In absolute zin is door 


vaccinatie de kans om gordelroos te krijgen voor iemand van 70 jaar 2 procent 


lager (van 11,8 tot 9,8 procent) en de kans op PHN 0,3 procent lager (van 2,5  


tot 2,2 procent).
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4Hoofdstuk


Veiligheid


Bij de beoordeling van de veiligheid van een vaccinatie draait het om de vraag of 


de vaccinatie nadelige gezondheidseffecten heeft en in hoeverre deze afbreuk 


doen aan de gezondheidswinst in de bevolking. In dit hoofdstuk gaat de commis-


sie in op de bijwerkingen van Zostavax® en op een van de groepen voor wie een 


contra-indicatie bestaat tegen vaccinatie met dit middel. 


4.1 Bijwerkingen


In beide RCT’s naar de werkzaamheid van gordelroosvaccinatie (SPS en ZEST) 


is ook onderzoek gedaan naar bijwerkingen, in de studies naar de effectiviteit in 


de praktijk niet.18, 19 Bijwerkingen van vaccinatie tegen gordelroos komen veel 


voor en duidelijk vaker in de gevaccineerde groep dan in de placebogroep. Wel 


gaat het om milde bijwerkingen rond de injectieplaats en systemische reacties. 


Deze bijwerkingen horen min of meer bij de respons van het lichaam op een vac-


cinatie. Het farmacotherapeutisch kompas meldt over de bijwerkingen van 


Zostavax®:


• Zeer vaak (> 10%): reactie op de injectieplaats (erytheem, pijn, jeuk, zwelling).


• Vaak (1-10%): overige reacties op de injectieplaats (warmtegevoel, hematoom, induratie). Pijn 


in ledemaat. Hoofdpijn.


• Zeer zelden (< 0,01%): varicella.


• Verder zijn gemeld: lymfadenopathie (hals, oksel). Huiduitslag, urticaria. Koorts. Overgevoelig-


heidsreacties (incl. anafylaxie). Artralgie, myalgie. Misselijkheid. Herpes zoster (vaccinstam).
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SPS en ZEST waren niet opgezet om verschillen in ernstige bijwerkingen te kun-


nen uitsluiten of aantonen. Ernstige bijwerkingen waren zeldzaam en troffen bin-


nen 182 dagen na vaccinatie naar schatting 1 tot 2 op de 1.000 mensen extra 


vergeleken met de placebogroep.18,19 Dit verschil was echter niet statistisch sig-


nificant en het betrouwbaarheidsinterval laat geen conclusies toe over de repro-


duceerbaarheid van het geobserveerde verschil in een vergelijkbare steekproef.


Sterfte kwam in SPS niet vaker voor bij de gevaccineerden (n=793; 4,1 pro-


cent) dan bij de niet-gevaccineerden (n=795; 4,1 procent). Ook als gekeken werd 


naar de verschillende leeftijdsgroepen waren er geen significante verschillen 


waar te nemen. In ZEST overleden vier mensen waarvan een in de groep gevac-


cineerden. 


In de LTPS, een niet-gerandomiseerde studie naar langetermijnbijwerkingen 


met een deel van de onderzoekspopulatie van de SPS, kwamen geen nieuwe bij-


werkingen naar voren.24 


Observationele studies naar de veiligheid van vaccinatie tegen gordelroos 


ontbreken. Wel wordt met name in Canada en de VS al jarenlang gevaccineerd 


tegen gordelroos zonder dat er problemen zijn gerapporteerd over de veiligheid. 


Sinds enkele jaren worden zeventigplussers in Engeland gevaccineerd tegen gor-


delroos. Ook uit Engeland zijn er geen problemen gerapporteerd over de veilig-


heid. Wel is de follow-up in Engeland nog ontoereikend voor conclusies over de 


veiligheid op de lange termijn.


4.2 Immuungecompromitteerden


Bij Zostavax® geldt een contra-indicatie voor immuungecompromitteerden.  


Dit betreft mensen met aandoeningen of geneesmiddelen die de afweer vermin-


deren, zoals de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis, systemische lupus erythe-


matodes (SLE), HIV-infectie, tumoren zoals lymfomen en kankergenees-


middelen (chemotherapeutische middelen, zoals biologicals). Deze groep loopt 


het grootste risico op gordelroos en de complicaties daarvan. Zij zouden daarom 


het meeste baat kunnen hebben bij vaccinatie tegen gordelroos, ware het niet dat 


het levend verzwakte virus in het vaccin bij hen (in ieder geval theoretisch) juist 


(in heviger mate) gordelroos en de complicaties daarvan kan veroorzaken. Of dat 


voor alle immuungecompromitteerden geldt of alleen voor degenen bij wie de 


cellulaire immuniteit gecompromitteerd is, is nooit onderzocht. Daarom wordt 


bij de contra-indicaties dat onderscheid niet gemaakt. 
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4.3 Conclusie


Over het algemeen ziet de commissie geen reden om te twijfelen aan de veilig-


heid van vaccinatie tegen gordelroos binnen de algemene gezonde populatie. 


Vanuit het oogpunt van veiligheid vindt de commissie dat goed moet worden 


geborgd dat immuungecompromitteerden niet worden gevaccineerd tegen gor-


delroos of in ieder geval niet voordat zij dit hebben overlegd met hun reguliere 


zorgverleners. Het toedienen van Zostavax® bij mensen uit deze groep zou tot 


ernstige complicaties kunnen leiden.
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5Hoofdstuk


Doelmatigheid


In verband met de doelmatigheid wordt gekeken naar de nut-risicoverhouding 


van vaccinatie tegen gordelroos en naar de kosteneffectiviteit van vaccineren 


tegen gordelroos vergeleken met niet vaccineren.


5.1 Nut-risicoverhouding


In deze paragraaf beschouwt de commissie de hiervoor besproken gegevens over 


effectiviteit, de beschermingsduur en de veiligheid vanuit het perspectief van 


doelmatigheid (zonder rekening te houden met statistische onzekerheid en 


recente gegevens over de kortere beschermingsduur).25 


Een 70-jarige* ziet het risico dat hij nog gordelroos krijgt na vaccinatie met 


Zostavax® dalen met twee procent (van 11,8 naar 9,8 procent), zijn risico om 


PHN1 te krijgen met 0,7 procent (van 4,7 naar 4,0 procent), om PHN3 te krijgen 


met 0,3 procent (van 2,5 naar 2,2 procent), de kans op een opname van een dag 


of meer door (complicaties van) gordelroos met 0,12 procent (van 0,72 naar  


0,60 procent). Zijn kans om te overlijden door gordelroos is heel laag en daalt  


na vaccinatie hoegenaamd niet.15 


* Net als in het rapport van  ZiNL wordt de leeftijd van 70 jaar aangehouden. Zo kunnen de gegevens 


ook eenvoudig met de gegevens uit Engeland vergeleken worden waar gordelroosvaccinatie pro-


grammatisch wordt aangeboden aan iedereen van 70 jaar.

Doelmatigheid 39







De gegevens over bijwerkingen uit de trials geven deze persoon volgens de 


commissie geen redenen tot grote zorgen. De bijwerkingen lijken vooral van 


lokale aard. Er zijn geen harde gegevens over bijwerkingen op lange termijn, 


maar in de praktijk zijn er geen incidenten en meldingen waardoor aan de veilig-


heid getwijfeld zou moeten worden. 


Immuungecompromitteerden mogen niet met Zostavax® gevaccineerd wor-


den, omdat het levend verzwakte virus voor hen potentieel (zeer) schadelijk kan 


zijn. Alternatieven zijn er momenteel niet. 


5.2 Kosteneffectiviteit


In kosteneffectiviteitstudies worden de verhoudingen tussen kosten en effecten 


van wel en niet vaccineren met elkaar vergeleken. Dit wordt een incrementele 


kosteneffectiviteitsratio genoemd of ICER (incremental cost effectiveness ratio). 


In Nederland wordt daarbij het zogenoemde maatschappelijke perspectief cen-


traal gesteld, waarbij ook indirecte medische kosten en effecten worden meege-


nomen in de berekening. De verhouding tussen kosten en effecten wordt 


uitgedrukt in kosten per quality adjusted life years (QALY’s, extra levensjaar in 


goede gezondheid). 


Met de QALY voor vaccinatie tegen gordelroos wordt de gezondheidswinst 


geschat van de voordelen en de nadelen van vaccinatie. Van Lier schatte de winst 


van vaccinatie ten opzichte van niet-vaccineren opgeteld voor alle zeventigjari-


gen op 352 QALY’s.15 Omgerekend zou dat betekenen dat er 268 zeventigjarigen 


gevaccineerd moeten worden om per saldo een QALY te verdienen. In de studie 


van De Boer (2013) en de aanvraag van de fabrikant bij  ZiNL is geschat dat er 


bijna 500 zeventigjarigen moeten worden gevaccineerd voor een QALY.29 De 


cijfers lopen dus nogal uiteen.


In Nederland wordt geen drempelwaarde gehanteerd voor kosteneffectiviteit 


voor preventieve maatregelen.30 In de literatuur zal men regelmatig wel drempel-


waarden van €20.000 per QALY aantreffen voor preventieve interventies.


De ICER van vaccinatie tegen gordelroos vergeleken met niet vaccineren 


wordt in de verschillende studies primair geschat tussen €20.000 en €40.000 per 


QALY.3,15,29 In gevoeligheidsanalyses loopt de range in de studies uiteen van 


minimaal ongeveer €14.000 tot €80.000. Dat is nog los van de betrouwbaarheids-


intervallen van statistische onzekerheid rond de schattingen. Verder zijn in de 


kosten per QALY niet de door vaccinatie bespaarde kosten meegerekend van 


mantelzorg en het eventuele werkverzuim van deze verzorgers. Dit zou een – 


waarschijnlijk gering – gunstig effect hebben op de kosteneffectiviteit. 
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Tot slot zijn de kosten van het vaccin van belang. De Nederlandse modelstu-


dies zijn gebaseerd op een gecentraliseerde inkoop als onderdeel van een pro-


grammatische aanpak en kwamen daarom op een kostprijs tussen de €70 en €90 


voor het vaccin.15,29 Binnen het individuele of collectieve domein is (meestal) 


geen sprake van centrale inkoop en  ZiNL rapporteert dan ook dat een opname 


van Zostavax® in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem ruim €100 per vaccin 


zal bedragen. Daar komen nog de apothekerskosten en de kosten voor een 


medisch consult bij voor toediening van de vaccinatie. Dat zou de kosteneffecti-


viteit negatief beïnvloeden.


5.3 Conclusie


Wat de doelmatigheid betreft, concludeert de commissie dat het nut van de vacci-


natie beperkt is, maar dat er ook geen grote risico’s aan verbonden zijn. De kos-


teneffectiviteit van vaccinatie met Zostavax® wordt geschat tussen €20.000 en 


€40.000 per QALY. 
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6Hoofdstuk


Advies: vaccinatie tegen gordelroos 


geen essentiële zorg


In de voorgaande hoofdstukken heeft de commissie een overzicht gegeven van 


de stand van de wetenschap over de ernst en omvang van de ziektelast bij gordel-


roos, over risicogroepen en over de effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid van 


vaccinatie met het vaccin Zostavax®. In dit hoofdstuk zal zij de vragen van de 


minister beantwoorden. Bij deze beantwoording past de commissie de in bijlage 


C beschreven beoordelingscriteria toe. Vervolgens doet zij enkele aanbevelingen.


6.1 De adviesaanvraag beantwoord


Uit de vijf deelvragen uit de adviesaanvraag van de minister valt af te leiden dat 


de minister in essentie wil weten of vaccinatie tegen gordelroos aanbeveling ver-


dient, en zo ja bij wie, en hoe die vaccinatie dan het beste vorm kan krijgen. 


Daarnaast vraagt zij expliciet in hoeverre het bij vaccinatie tegen gordelroos om 


essentiële zorg gaat. Omdat Zostavax® op dit moment het enige beschikbare 


vaccin is tegen gordelroos hebben de antwoorden nadrukkelijk alleen betrekking 


op vaccinatie met dit middel. 


6.1.1 Geen publiek belang


Opname van een vaccinatie in een publiek programma wordt overwogen als het 


maatschappelijk leven ernstig belemmerd kan worden, bijvoorbeeld door een 


potentieel gevaarlijk micro-organisme dat zich snel kan verspreiden (bijlage C). 
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Bij gordelroos is daarvan geen sprake, omdat de ziekte optreedt door een ople-


ving van een eerder doorgemaakte infectie en er geen of nauwelijks besmettings-


gevaar is. Vaccinatie tegen gordelroos dient dus volgens de commissie geen 


publiek belang.


6.1.2 Ook geen essentiële zorg


Indien het aanbieden van vaccinatie niet een duidelijk publiek belang dient, kan 


het nog wel collectief belang dienen. Daarvan is sprake als vaccinaties een der-


mate belangrijke bescherming bieden voor alle daarvoor in aanmerking komende 


mensen (van een significante doelgroep) dat het als essentiële zorg kan worden 


aangemerkt, die voor al deze mensen gelijk toegankelijk zou moeten zijn. Indivi-


duele ziektelast en effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid (vooral kosteneffec-


tiviteit) zijn hierbij de centrale criteria die de Gezondheidraad beoordeelt (bijlage 


C).2 Oordeelsvorming hierover vergt soms lastige afwegingen. Onder andere 


komt dat door het ontbreken van onomstreden grenswaarden per criterium. Men 


kan hooguit uitspraken doen over de (schattingen van de) mate van ziektelast, 


effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid. Anderzijds zullen, als niet onmiddel-


lijk duidelijk is dat aan alle criteria is voldaan, de betreffende criteria in onder-


ling samenhang moeten worden gewogen. Is het vaccin voldoende effectief, 


veilig en doelmatig, gegeven de ernst van de ziekte? 


Hoe heeft de commissie deze afweging voor vaccinatie tegen gordelroos 


beoordeeld? Naar het oordeel van de commissie kan de individuele ziektelast ten 


gevolge van gordelroos aanzienlijk zijn, in het bijzonder wanneer zich postherpe-


tische neuralgie (PHN) voordoet. De klinische manifestaties nemen in ernst en 


frequentie toe met de leeftijd. Ouderen zullen dan ook in principe het meeste baat 


kunnen hebben bij vaccinatie tegen gordelroos. De commissie heeft echter vast-


gesteld dat de effectiviteit en vooral de beschermingsduur van vaccinatie met 


Zostavax® tegen gordelroos en de complicaties daarvan beperkt is. De commis-


sie heeft geen redenen om te twijfelen aan de veiligheid van dit vaccin voor de 


algemene bevolking. Wel vraagt zij nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid bij 


mensen die immuungecompromitteerd zijn door ziekte of geneesmiddelen voor 


wie Zostavax® gecontra-indiceerd is, omdat het bij hen ernstige complicaties 


kan veroorzaken.


Na uitvoerige discussie acht de ruime meerderheid van de commissie de initi-


ele effectiviteit samen met de beschermingsduur van het huidige vaccin Zosta-


vax® in relatie tot de ziektelast te beperkt om vaccinatie tegen gordelroos als 


essentiële zorg te kunnen aanmerken. Twee commissieleden maken een andere 
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afweging en vinden de bescherming die geboden wordt tegen PHN een vol-


doende argument om gordelroosvaccinatie als essentiële zorg te beschouwen. 


6.2 Aanbevelingen met het oog op individuele zorg


Ook zonder overtuigend publiek of collectief belang, kunnen individuen hun 


eigen redenen hebben om gordelroosvaccinatie te overwegen. Gebaseerd op het 


Gezondheidsraadadvies uit 2013 ziet de commissie enkele thema’s voor aanbe-


veling voor een goed verloop van alle vaccinaties binnen de individuele zorg. 


Ten eerste zou de infrastructuur en publieksinformatie volgens de commissie 


gericht moeten zijn op potentiële individuele gebruikers zonder directe zorg-


vraag. Het is van belang dat de informatie zowel de voordelen als de nadelen en 


de risico’s van vaccinaties die buiten het collectieve en publieke belang vallen 


evenwichtig bespreekt. Ten tweede dienen zorgprofessionals voorbereid te zijn 


op vragen van hun individuele patiënten over vaccinaties buiten het publieke en 


collectieve belang. Dit vraagt aandacht in de bijscholing.


Voor adequate vaccinatiezorg binnen het individuele domein is overheidsbe-


moeienis nodig. Zo draagt de overheid reeds zorg voor:


• toelating van (geregistreerde) vaccins tot de markt 


• publieksvoorlichting


• wet- en regelgeving en toezicht op gezondheidszorg


• bewaking tegen potentiële schadelijkheid (bijwerkingenregistratie)


De commissie vindt dat de overheid dit moet continueren en dit zou kunnen ver-


beteren om vaccinaties buiten het publieke of collectieve domein toegankelijk te 


maken voor individuen.


De commissie doet nog enkele aanbevelingen voor onderzoek. Zo is het van 


belang de individuele vaccinatiezorg te monitoren: hoeveel mensen vragen ernaar 


bij de huisarts en laten zich uiteindelijk vaccineren? Daarnaast kan met informed 


choice onderzoek onderzocht worden welke keuzes individuen maken omtrent 


vaccinaties binnen de individuele zorg op basis van de publieksinformatie. 


6.3 Blik op de toekomst


Naar verwachting komt binnen enkele jaren een nieuw vaccin tegen gordelroos 


beschikbaar.31 Dit vaccin bevat geen levend virus. Daarbij komen over enkele 


jaren gegevens uit het Engelse vaccinatieprogramma, die mogelijk meer duide-


lijkheid verschaffen over de beschermingsduur tegen gordelroos en tegen PHN. 


Dan kan het volgens de commissie zinvol zijn om opnieuw te bekijken hoe het 
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met de effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid van de vaccinatie tegen gordel-


roos gesteld is. 


6.4 Conclusie


De commissie concludeert dat vaccinatie van ouderen met Zostavax® tegen gor-


delroos geen publiek belang dient en dat er onvoldoende sprake is van essentiële 


zorg. Vaccinatie tegen gordelroos blijft beschikbaar binnen de individuele zorg. 


Volgens de commissie is het een rol van de overheid om de toegankelijkheid 


hiervan te continueren en te verbeteren door middel van onder andere publieksin-


formatie en (bij)scholing van zorgprofessionals. Ten slotte vindt zij het van 


belang dat er onderzoek wordt gedaan naar individueel gebruik van en de keuze 


voor (gordelroos)vaccinatie. 
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ABijlage


De adviesaanvraag


Op 20 augustus 2015 ontving de voorzitter van de Gezondheidsraad de volgende 


adviesaanvraag van de minister van VWS (kenmerk 808173-139787-PG).


De ziekte waterpokken komt in Nederland vaak voor. De meeste mensen krijgen deze brief. water-


pokken als kind, meer dan 93% van in Nederland opgegroeide kinderen heeft op de leeftijd van 5 jaar 


waterpokken doorgemaakt. In tegenstelling tot andere zogenaamde kinderziekten kan het virus, dat 


na waterpokkeninfectie achterblijft in het lichaam, op latere leeftijd weer actief worden. Het virus 


veroorzaakt dan een ander ziektebeeld, namelijk gordelroos (herpes zoster). Deze reactivatie van het 


virus treedt op bij een verminderde afweer en treedt vaker op bij oudere personen en iets vaker bij 


vrouwen. Een belangrijke complicatie is de zenuwpijn (postherpetische neuralgie; PHN) die lang aan 


kan houden na de gordelroos. Het risico op PHN neemt toe met de leeftijd.


Sinds 2007 is er een vaccin beschikbaar tegen herpes zoster. Dit is geregistreerd voor mensen ouder 


dan 50 jaar. Vorig jaar is een bij Zorginstituut Nederland (ZIN) ingediende aanvraag tot opname van 


dit vaccin in het geneesmiddelenvergoedingssysteem afgewezen. Deze aanvraag was beperkt tot toe-


passing bij ouderen boven de 70 jaar.


Het vaccin is in Nederland verkrijgbaar, maar wordt nauwelijks gebruikt. Hierdoor blijft mogelijk 


gezondheidswinst liggen. Ik wil van u weten of dit inderdaad zo is, en zo ja, op welke wijze deze 


gezondheidswinst optimaal behaald kan worden.
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Adviesvraag:


Ik wil u verzoeken in ieder geval de volgende aspecten aan de orde te stellen:


1 Verdient vaccinatie tegen gordelroos aanbeveling?


2 Zo ja, kunt u een specifieke groep (leeftijd, geslacht, etc.) definiëren die het meeste baat zal heb-


ben van een dergelijke vaccinatie?


3 Hoe kan het beschikbare vaccin het best ingezet worden? Hierbij denk ik aan zaken als samen-


stelling, dosis, moment van toediening.


4 De antwoorden op deze vragen kunnen al een beeld geven van de optimale vormgeving (publiek 


programma, onderdeel van de zorg, anders) van vaccinatie tegen gordelroos. Kunt u indien dat 


het geval is, aangeven op welke manier volgens u de specifieke groep binnen de zorg het best 


bereikt kan worden, zodat de gezondheidswinst van het vaccin optimaal zal worden benut?


5 Daarbij doet zich in het kader van de nieuwe beoordelingskamer vaccins de vraag voor in hoe-


verre er bij de specifieke doelgroepen gesproken kan worden van (geïndiceerde) preventie dan 


wel essentiële zorg of anderszins? 


Ik verzoek u aandacht te besteden aan de ervaringen en ontwikkelingen in het buitenland.


Aangezien u tot mijn genoegen al een samenwerking met ZIN bent aangegaan, in het kader van de 


inrichting van een beoordelingskamer vaccins, verzoek ik u deze adviesaanvraag te beschouwen in 


het licht van de eerdere beoordeling van ZIN, en tevens – naast uw gezondheidsraadadvies – tot een 


aanvullende verbindende notitie met ZIN te komen, voor een optimale plaatsbepaling van een vacci-


natie.


Graag ontvang ik uw advies in het najaar van 2015.  


Hoogachtend, 


de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 


(w.g.) 


mw. drs. E.I. Schippers
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De Gezondheidsraad en belangen


Leden van Gezondheidsraadcommissies worden benoemd op persoonlijke titel, 


wegens hun bijzondere expertise inzake de te behandelen adviesvraag. Zij kunnen 


echter, dikwijls juist vanwege die expertise, ook belangen hebben. Dat behoeft op 


zich geen bezwaar te zijn voor het lidmaatschap van een Gezondheidsraadcom-


missie. Openheid over mogelijke belangenconflicten is echter belangrijk, zowel 


naar de voorzitter en de overige leden van de commissie, als naar de voorzitter van 


de Gezondheidsraad. Bij de uitnodiging om tot de commissie toe te treden wordt 


daarom aan betrokkenen gevraagd door middel van het invullen van een formulier 


inzicht te geven in de functies die zij bekleden, en andere materiële en niet-materi-


ele belangen die relevant kunnen zijn voor het werk van de commissie. Het is aan 


de voorzitter van de raad te oordelen of iemand wel of geen lid kan worden. Een 


deskundige die geen persoonlijk financieel maar wel een ander, scherp af te bake-


nen, belang heeft, kan lid worden met de beperking dat hij buiten de beraadslaging 


wordt gehouden bij het onderwerp waarop zijn belang betrekking heeft. Valt 


iemands belang niet scherp af te bakenen, dan kan de betrokkene soms als deskun-


dige worden geraadpleegd. Deskundigen die werkzaam zijn bij een ministerie of 


een daaronder ressorterende organisatie kunnen structureel worden geraadpleegd. 


Tijdens de installatievergadering vindt een bespreking plaats van de verklaringen 


die zijn verstrekt, opdat alle commissieleden van elkaars eventuele belangen op de 


hoogte zijn. Voor vaste commissies wordt per adviesonderwerp bekeken of er 


sprake is van mogelijke belangenverstrengeling.
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CBijlage


Beoordelingskader


De verwachte of vereiste overheidsbemoeienis neemt toe naarmate vaccinatie 


een duidelijker volksgezondheids- of maatschappelijk belang dient. De over-


heidsbemoeienis bij vaccinatie is gebaseerd op twee uitgangspunten. Ten eerste 


heeft de overheid de taak om de bevolking en het maatschappelijk leven te 


beschermen. Ten tweede streeft ze naar een rechtvaardige verdeling van zorg. In 


tabel C.1 zijn deze uitgangspunten uitgewerkt voor het gehele spectrum van de 


vaccinatiezorg.2 De tabelindeling in kolommen van links naar rechts met indivi-


dueel, collectief en publiek belang heeft een duidelijke basis in het niveau van 


overheidsbemoeienis, maar kent geen harde grenzen. Van belang is dan ook de 


constatering dat het spectrum een continuüm vormt.


In de tabel wordt in de kolommen onbedoeld grote nadruk gelegd op de 


financiering van vaccinatie. Overheidssteun ligt bij vaccinatie binnen het indivi-


duele domein niet direct voor de hand, terwijl het RVP compleet wordt gefinan-


cierd door de overheid. Daartussen zijn er in principe meer financierings-


mogelijkheden (waaronder de rijksbegroting, (aanvullende) zorgverzekering of 


een eigen bijdrage) te overwegen. De term collectieve financiering in de middel-


ste kolom moet niet worden uitgelegd als ‘de zorgverzekering’. Daarvan kan 


sprake zijn als vaccinatie door het Zorginstituut kan worden uitgelegd als ‘geïn-


diceerde preventie’.32
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Tabel C.1  Het spectrum van vaccinatiezorg en gerelateerde taken van de overheid.


Individuele gezondheidszorg Publieke gezondheidszorg


Zorg voor eigen rekening  
(individu of bedrijf)


Essentiële zorg, collectief te financieren Publieke programma’s


M
o


ti
v


er
in


g
 v


a
n


 o
v


e
r-


h
e
id


sb
et


ro
k


k
en


h
e
id


Beschikbaar maken van vaccins 


voor de bescherming van indivi-


duen


Bevorderen van gelijke bereikbaarheid 


van essentiële zorg


Bescherming van de bevolking en het 


maatschappelijk leven tegen ernstige 


infectieziekten


O
v


er
h


ei
d


st
ak


e
n


 i
n


 b
et


re
ff


en
d


e
 


d
ee


l 
v


a
n


 d
e
 v


ac
ci


n
a
ti


ez
o


rg


• Toelating vaccins tot de markt 


• Publieksvoorlichting


• Wet- en regelgeving en toezicht 


op gezondheidszorg


• Bewaking potentiële schade-


lijkheid (bijwerkingen- 
registratie)


• Besluit over uitvoering en financiering: 


opname in collectief pakket, al dan niet 


programmatisch, financiering via Zorg-


verzekeringswet of rijksbegroting, 


eigen bijdrage


• Publieksvoorlichting


• Wet- en regelgeving en toezicht op 


gezondheidszorg


• Monitoring of het beoogde effect 


(gelijke toegang, in geselecteerde 


gevallen ook effectiviteit) bereikt 


wordt; monitoring ongewenste effecten 


op individueel en populatieniveau


• Besluit over uitvoering en financie-


ring: inhoud van het programmati-


sche aanbod, praktische organisatie, 


financiering via rijksbegroting


• Publieksvoorlichting


• Wet- en regelgeving en toezicht op 


gezondheidszorg


• Monitoring of de beoogde effecten 


(hoge vaccinatiegraad/groepsimmu-


niteit, effectiviteit) bereikt worden; 


monitoring ongewenste effecten op 


individueel en populatieniveau


B
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o
rd


el
in


g
sk


a
d


e
r • Beoordeling kwaliteit,  


werkzaamheid en potentiële 


schadelijkheid door genees-


middelenautoriteiten


• Richtlijnen voor medisch han-


delen


• Criteria voor collectieve financiering


• Overwegingen voor een programmati-


sche uitvoering: urgentie, effectiviteit, 


doelmatigheid, kwaliteit


• Richtlijnen voor medisch handelen


• Criteria voor opname van een vacci-


natie in een publiek programma 


• Standpunten van WHO en andere 


internationale organisaties voor 


publieke gezondheid


• Internationale context


• Richtlijnen voor medisch handelen


V
o


o
rb


e
el


d
e
n


• Reizigersvaccinatie 


• Vaccinatie in het kader van 


bedrijfsgezondheidszorg (voor 


zover bescherming van werk-


nemers)


• Vaccinatie van personen met een 


omschreven aandoening waardoor zij 


een hogere kans lopen op infectie of 


complicatie, tegen hepatitis A, hepatitis 


B, pneumokokkenziekte en rabiës 


• Programmatische vaccinatie voor 


kwetsbare groepen, bijv.:


• Ouderen en medische risicogroepen 


tegen seizoensgriep


• Bepaalde patiëntengroepen tegen Q-


koorts


• Rijksvaccinatieprogramma


• BCG-vaccinatie van kinderen van 


ouder(s) uit risicolanden


• Vaccinatie tegen hepatitis B van per-


sonen uit risicogroepen (homoseksu-


ele mannen, injecterende 


druggebruikers)


• Vaccinatie bij volksgezondheidscri-


sis, zoals grieppandemie


• Vaccinatie in het kader van bedrijfs-


gezondheidszorg (voor zover 


bescherming van derden)
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Criteria voor opname van een vaccinatie in een publiek programma


De bescherming van de bevolking en het maatschappelijk leven is des te nadruk-


kelijker een taak van de overheid naarmate, door het besmettelijke karakter van 


een infectie, het maatschappelijk leven meer kan belemmeren of zelfs ontwrich-


ten en naarmate individuen zelf minder in staat zijn om zich te beschermen. Dit 


geldt in het bijzonder bij infectieziekten en vooral wanneer het gevaar van 


besmetting dreigt. Een infectieziekte kan de gezondheid van individuen onder-


mijnen die op hun beurt onbedoeld de gezondheid van anderen kunnen schaden. 


Als een gevaarlijk micro-organisme zich snel verspreidt in een gemeenschap, 


kunnen ziektelast en angst voor besmetting het maatschappelijk leven verlam-


men. De commissie spreekt van een publiek belang als dit aan de orde is.  


De Gezondheidsraad hanteert zeven criteria om te kunnen beoordelen of er 


goede redenen zijn om een vaccinatie op te nemen in een publiek programma 


(tabel C.2).2 


De criteria van tabel C.2 bieden in principe een hiërarchisch kader voor systema-


tische bespreking van argumenten voor of tegen opname in een publiek pro-


gramma. Elke vraag veronderstelt dat de voorgaande vraag al een positief 


Tabel C.2  Criteria voor opname van een vaccinatie in een publiek programma.


Ernst en omvang van de ziektelast


1 De infectieziekte leidt tot een aanmerkelijke ziektelast in de bevolking:


• de infectieziekte is ernstig voor individuen, en


• de infectieziekte treft (potentieel) een omvangrijke groep.


Effectiviteit en veiligheid van de vaccinatie


2 De vaccinatie leidt tot een aanmerkelijke vermindering van de ziektelast in de bevolking:


• het vaccin is effectief in het voorkomen van ziekte of reduceren van symptomen;


• de benodigde vaccinatiegraad (als uitbannen van de ziekte of groepsimmuniteit het doel is) 


wordt gehaald.


3 Eventuele nadelige gezondheidseffecten van de vaccinatie (bijwerkingen) doen geen belangrijke 


afbreuk aan de gezondheidswinst in de bevolking.


Aanvaardbaarheid van de vaccinatie


4 De last die een individu ondervindt door de afzonderlijke vaccinatie staat in een redelijke ver-


houding tot de gezondheidswinst voor de persoon zelf en de bevolking als geheel.


5 De last die een individu ondervindt door het totale vaccinatieprogramma staat in een redelijke 


verhouding tot de gezondheidswinst voor de persoon zelf en de bevolking als geheel.


Doelmatigheid van de vaccinatie


6 De verhouding tussen kosten en gezondheidswinst is gunstig in vergelijking met die van andere 


mogelijkheden om de ziektelast te reduceren.


Prioritering van de vaccinatie


7 Met de keuze voor de vaccinatie wordt een (potentieel) urgent volksgezondheidsbelang gediend.
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antwoord heeft gekregen. Het is echter vrijwel nooit zo zwart-wit en de oordelen 


zijn altijd gekwalificeerd. De criteria vereisen een gedegen weging van de weten-


schappelijke kennis, voordat een gewogen uitspraak gedaan kan worden over de 


sterke en zwakke punten van vaccinatie. Het wordt nog complexer als er meer-


dere vaccinatieopties te overwegen zijn met elk hun sterke en zwakke punten.


Wanneer is met vaccinatie een collectief belang gemoeid?


Bij de bepaling van een collectief belang moet de vaccinatie kunnen worden aan-


gemerkt als essentiële zorg. Daarbij is belangrijk dat die groepen beschermd 


worden voor wie bescherming het meest urgent is. Dan kan het de verantwoorde-


lijkheid van de overheid zijn om gelijke toegankelijkheid en een rechtvaardige 


verdeling van vaccinatie te bevorderen (met vaak ook een vorm van collectieve 


financiering). 


Bij beoordeling van de vraag of met een vaccinatie een collectief belang gemoeid 


is, hanteert de Gezondheidsraad de criteria van tabel C.3 (een wat minder uitge-


breide vorm van tabel C.2). In het Gezondheidsraadadvies Het individuele,  
collectieve en publieke belang van vaccinatie uit 2013 wordt dit minder uitge-


breide beoordelingskader en het onderscheid tussen een publiek en collectief 


programma besproken. 


Tabel C.3  Criteria om een vaccinatie als essentiële zorg aan te kunnen merken.a


a De nummering van de criteria is overeenkomstig met de nummering van de crite-


ria voor opname van een vaccinatie in een publiek programma (tabel C.2).


Ernst en omvang van de ziektelast


1 De (infectie)ziekte leidt tot een aanmerkelijke individuele ziektelast.


Effectiviteit en veiligheid van de vaccinatie


2 De vaccinatie leidt tot een aanmerkelijke vermindering van de ziektelast: het vaccin is effectief 


in het voorkomen van ziekte of reduceren van symptomen.


3 Eventuele nadelige gezondheidseffecten van de vaccinatie (bijwerkingen) doen geen belang-


rijke afbreuk aan de gezondheidswinst.


Doelmatigheid van de vaccinatie


6 De verhouding tussen kosten en gezondheidswinst is gunstig in vergelijking met die van 


andere mogelijkheden om de ziektelast te reduceren.
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Datum 30 september 2016 


Betreft Beleidsreactie advies Gezondheidsraad ‘Vaccinatie tegen gordelroos’ 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 55.000 mensen gordelroos. Voor veel 


mensen is dat een pijnlijke aandoening die hen beperkt in de dagelijkse 


activiteiten. Vooral ouderen lopen de kans gordelroos te krijgen.  


 


Samenvatting 


Er is in Nederland één vaccin1 tegen gordelroos beschikbaar. De Gezondheidsraad 


(GR) komt tot de conclusie dat de bescherming van dit vaccin tegen gordelroos 


beperkt is. Vaccinatie beschermt maar kort en het risico op gordelroos en de 


complicatie van ernstige en langdurige zenuwpijn neemt maar een klein beetje af. 


Daarom kan, volgens een meerderheid van de commissie van de GR, de vaccinatie 


niet aangemerkt worden als essentiële zorg die voor iedereen gelijk toegankelijk 


dient te zijn. Bovendien is het vaccin niet voor iedereen geschikt. 


Daarnaast is bij gordelroos nauwelijks sprake van besmettingsgevaar en daarom 


adviseert de GR vaccinatie tegen gordelroos niet op te nemen in een publiek 


vaccinatieprogramma. 


Zorginstituut Nederland stelt dat bij dit vaccin geen sprake is van geïndiceerde 


preventie2 en dat het daarom niet in aanmerking komt voor vergoeding op grond 


van de Zorgverzekeringswet. 


Ik neem bovenstaande conclusies van de GR en het Zorginstituut over. Dit 


betekent dat mensen die vaccinatie tegen gordelroos overwegen daarvoor terecht 


kunnen bij hun individuele zorgverlener, zoals de huisarts, en dat zij dit vaccin zelf 


zullen moeten betalen. Zowel de GR als het Zorginstituut geven in hun adviezen 


aan dat een goede informatievoorziening noodzakelijk is. Ik onderschrijf dit belang 


en zet er daarom op in dat de informatie over vaccinatie tegen gordelroos voor 


burgers helder en makkelijk beschikbaar is en dat huisartsen en andere 


professionals die met ouderen werken hiervan goed op de hoogte zijn.        


                                                
1 Het in Nederland geregistreerde vaccin is Zostavax®. 
2 Het Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat alleen een aanspraak bestaat ten laste 


van de Zorgverzekering wanneer sprake is van een individuele zorgvraag, zie ook 
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-
www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2007/0707-van-preventie-
verzekerd/0707-van-preventie-verzekerd/Van+preventie+verzekerd.pdf  
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Hieronder ga ik nader in op de inhoud van de adviezen van de GR en het 


Zorginstituut over de vaccinatie tegen gordelroos en ga ik in op het vervolg dat ik 


daaraan geef.  


 


Advies Gezondheidsraad 


De GR heeft zich gebogen over de vraag of het beschikbare vaccin voldoende 


bescherming biedt tegen gordelroos en over de positionering van vaccinatie tegen 


gordelroos vanuit het publiek, het collectief en het individueel belang3. De GR 


concludeert dat vaccinatie tegen gordelroos niet in aanmerking komt voor opname 


in een publiek programma zoals het Rijksvaccinatieprogramma. De belangrijkste 


reden hiervoor is dat bij gordelroos nauwelijks sprake is van besmettingsgevaar. 


Het gaat bij gordelroos om een opleving van het waterpokkenvirus, dat na een 


doorgemaakte infectie aanwezig blijft in het zenuwstelsel. Gordelroos verspreidt 


zich niet op een manier die een bedreiging vormt voor de gezondheid van de 


bevolking of die het maatschappelijk leven kan belemmeren. Er doen zich geen 


epidemieën voor. 


 


Naast de beoordeling of een vaccinatie in aanmerking komt voor een publiek 


programma beoordeelt de GR of een vaccinatie aangemerkt kan worden als 


essentiële zorg. De GR beziet daarbij of die groepen mensen door vaccinatie 


beschermd worden voor wie bescherming het meest urgent is.  


De GR heeft geconstateerd dat de effectiviteit van de vaccinatie tegen gordelroos 


beperkt is en de beschermingsduur kort. Zo blijft het mogelijk om na vaccinatie 


gordelroos te krijgen en is de vaccinatie na acht jaar vrijwel uitgewerkt. Over de 


effectiviteit van eventuele hervaccinatie zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. 


Het vaccin Zostavax® is ook niet geregistreerd voor hervaccinatie. 


Dit maakt dat, met het huidige vaccin, vaccinatie tegen gordelroos volgens een 


meerderheid van de gezondheidsraadcommissie niet aangemerkt kan worden als 


essentiële zorg. 


Bovendien merkt de GR op dat het vaccin, doordat het een (verzwakte) levende 


vorm van het herpes zoster virus4 bevat, niet voor iedereen geschikt is. Bij 


mensen met aandoeningen of geneesmiddelen die de afweer verminderen kan 


vaccinatie ernstige complicaties veroorzaken.    


 


De GR geeft aan dat ook zonder overtuigend publiek of collectief belang, 


individuen hun eigen redenen kunnen hebben om gordelroosvaccinatie te 


overwegen. De GR merkt op dat dan van belang is dat vanuit de rijksoverheid 


gezorgd wordt voor publieksvoorlichting en deskundigheidsbevordering.  


De GR vindt het belangrijk dat potentiële individuele gebruikers goed 


geïnformeerd worden over zowel de voordelen als de nadelen en risico’s van 


vaccinatie. Zorgprofessionals moeten voorbereid zijn op vragen over vaccinaties 


die buiten het publieke en collectieve belang vallen. Hiervoor dient aandacht te 


zijn in de bijscholing. Verder beveelt de GR aan onderzoek te laten doen naar 


vaccinatiezorg bij  huisartsen. 


 


Tot slot merkt de GR op dat dit advies betrekking heeft op vaccinatie met het 


vaccin Zostavax®. Dit is op dit moment het enige in Nederland beschikbare 


vaccin. Er is een nieuw vaccin in ontwikkeling dat naar verwachting over enkele 


                                                
3 https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/Vaccinatie%20tegen%20gordelroos  
4 Dit is het virus dat gordelroos veroorzaakt. 



https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/Vaccinatie%20tegen%20gordelroos
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jaren op de markt kan komen. Volgens de GR kan het zinvol zijn vaccinatie tegen 


gordelroos dan opnieuw te overwegen. 


Voor meer informatie over het gezondheidsraadadvies over gordelroosvaccinatie 


verwijs ik u naar https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-


werkwijze/werkterrein/preventie/Vaccinatie%20tegen%20gordelroos, waar het 


volledige advies en een videoboodschap over het advies zijn opgenomen.  


 


Advies Zorginstituut Nederland 


In maart 2014 heeft het Zorginstituut geconcludeerd dat het vaccin Zostavax® in 


aanmerking kan komen voor vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet 


(Zvw), maar had daarbij de kanttekening dat beschikbaarheid wellicht 


anders geregeld zou kunnen worden dan via de Zvw. Dit omdat Zostavax® 


bestemd is voor personen zonder directe zorgvraag (het gaat om een preventief 


middel) en omdat op voorhand niet kan worden voorspeld wie gordelroos zal 


krijgen. Deze uitkomst is mede aanleiding geweest voor een gezamenlijke 


beoordeling door de GR en het Zorginstituut.  


 


Het advies van de GR over vaccinatie tegen gordelroos is dan ook tot stand 


gekomen in het kader van de samenwerking tussen de GR en Zorginstituut. Een 


waarnemer van het Zorginstituut heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de 


commissie vaccinaties van de GR en bij het advies van de GR hebben de GR en 


het Zorginstituut een gezamenlijke oplegnotitie5 opgesteld. 


In deze oplegnotitie verbreedt het Zorginstituut zijn eerdere advies van 


zeventigplussers naar vijftigplussers6. Het Zorginstituut geeft daarbij aan dat 


alleen een aanspraak ten laste van de Zvw bestaat wanneer sprake is van een 


individuele zorgvraag, ofwel geïndiceerde preventie, en concludeert dat dit niet het 


geval is. Een vergoeding op grond van de Zvw is volgens het Zorginstituut dan ook 


niet aan de orde.  


 


Met de GR benadrukt ook het Zorginstituut het belang van goede 


publieksvoorlichting over de vaccins die al beschikbaar zijn en over toekomstige 


vaccins. Het is daarbij gewenst dat zorgverleners een goede afweging kunnen 


maken, afgestemd op de behoefte en omstandigheden van de individuele cliënt en 


rekening houdend met de mogelijkheden en risico’s van het betreffende vaccin.  


 


Hoe verder?  


Ik neem de conclusies en aanbevelingen van de GR en het Zorginstituut over. Ik 


zal niet overgaan tot opname van vaccinatie tegen gordelroos in een publiek 


programma of opname van het vaccin Zostavax ® in het 


geneesmiddelenvergoedingssysteem. Omdat ik goede informatievoorziening 


essentieel acht zet ik in op goede publieksvoorlichting en 


deskundigheidsbevordering. 


 


Verbeterde informatie over vaccinaties 


In mijn opdracht zorgt het RIVM, naast informatie over de vaccins in het 


Rijksvaccinatieprogramma, ook voor informatie over vaccinaties die niet zijn 


opgenomen in publieke programma’s. Het gaat hierbij zowel om informatie voor 


het publiek als voor professionals.  


                                                
5 Zie noot 3 
6 De adviesaanvraag van de fabrikant eind 2013 had betrekking op de doelgroep zeventig 


plus. In de oplegnotitie heeft het Zorginstituut, in lijn met het advies van de 
Gezondheidsraad, haar advies verbreed naar de gehele geïndiceerde populatie boven de 
vijftig.  



https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/Vaccinatie%20tegen%20gordelroos

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/Vaccinatie%20tegen%20gordelroos
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Voor het publiek wordt informatie beschikbaar gesteld op de website 


www.rivm.nl/vaccinaties en makkelijk vindbaar gemaakt met de gebruikelijke 


zoekmachines. Voor en met professionals worden factsheets ontwikkeld waarin 


naast informatie over de ziekte, de beschikbare vaccins en vaccinatieschema’s, 


ook informatie over risicogroepen en indicatiestelling is opgenomen.  


 


Na publicatie van een advies van de GR over een vaccinatie worden vanuit het 


RIVM steeds vergelijkbare activiteiten uitgevoerd. De informatie wordt afgestemd 


op de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen, ouders van jonge kinderen 


of zwangere vrouwen) en verspreid via media (tijdschriften en websites) die 


specifiek voor deze doelgroepen zijn bedoeld. In het geval van de 


gordelroosvaccinatie wordt in overleg met de ouderenbonden (Unie KBO en de 


Anbo) bezien hoe ouderen het beste bereikt kunnen worden. 


 


Voor de bijscholing van professionals worden door het RIVM presentaties op 


congressen en artikelen in vakbladen verzorgd. Daarnaast wordt door het RIVM 


een e-learning module ontwikkeld.  


Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) werkt aan een richtlijn voor de 


aandoening gordelroos. In deze richtlijn wordt tevens aandacht besteed aan de 


mogelijkheden van vaccinatie. Ook heeft het NHG een bericht op de website 


geplaatst met een verwijzing naar de informatie van het RIVM over 


gordelroosvaccinatie voor professionals en publiek.  


Naast de huisartsen worden ook de specialisten ouderengeneeskunde en klinisch 


geriaters via hun vakbladen geïnformeerd over vaccinaties voor ouderen, 


waaronder gordelroosvaccinatie. 


 


Meting effectiviteit voorlichtingsactiviteiten 


Met bovenstaande activiteiten wordt ingezet op het goed informeren van publiek 


en professionals over vaccinaties.  


Of de genoemde voorlichtingsactiviteiten effectief zijn wordt de komende jaren op 


verschillende momenten en onder meerdere doelgroepen van zowel publiek als 


professionals gemeten. In 2017 wordt daarvoor door het RIVM een eerste meting 


verricht onder huisartsen en de vaccinatiecentra bij GGD’en. Hierbij zal gevraagd 


worden naar hun bekendheid en ervaring met extra vaccinaties buiten de publieke 


programma’s. Met dit onderzoek ontstaat een beeld van de vaccinatiezorg bij 


onder meer de huisartsen.  


Op basis van de uitkomsten besluit ik of aanvullende activiteiten noodzakelijk zijn.  


 


Tot slot 


De ontwikkelingen op het gebied van vaccins staan niet stil. De ontwikkelingen 


van mogelijk een nieuw vaccin tegen gordelroos worden nauwlettend gevolgd. 


Indien daarvoor aanleiding is zal ik de Gezondheidsraad opnieuw om advies 


vragen. 


Hoogachtend, 


 


de minister van Volksgezondheid, 


Welzijn en Sport, 


 


 


 


 


mw. drs. E.I. Schippers 



http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccinaties






B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belarigenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourrieren vindt u op pagina 4, hij
‘insturen’.


Let op: Alle vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. Bij gebrek aan invulruimte in de
tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Werkgroep Werknemers en Kinkhoest: criteria voor vaccinatie 9So)


iJcLS1c2. c. i/He /oNaam lid NG Hariwig


Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft


Kinderarts voor infectieziekte - Franciscus Gasthuis en Vlietland
Dekaari onderwijs - Franciscus Gasthuis en Vetland


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn


Lid Regionaal Tuchtcoliege Den Haag betaald per zitting.
Medisch Adviseur Veduma betaald per uitgebracht advies
Docent Klinisch Redeneren ErasmusMC betaald per gegeven onderwijs
ezondheidsraad commissie vaccinatles betaald per vergadering
Lid Raad van Toezicht stichting Kinderplein onbetaald
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’


van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op hetgebied waar


het advies of de richtlijn zich op richt.


Directe flnancile belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


geen


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoalsfamIlIeleden, partner, vrienden, naaste collega ) die baat


lainnen hebben hij een bepaalde uitkomst van een advies.


geen


Reputatiernanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties ce beschermen ofom erkenning te verwerven.


Boegbeeldfuncde bij een patiënten- ofberoepsorganisatle.


geen


2







Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoekgefinancierd door (semi-)overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek


geen


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke ezpertise op (deeijgebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kun een medisch product, procedure of iriterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent von een product


geen


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


geen
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke


beYnvloeding door belangenverstrengeling


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen


beschouwen;


lii. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle


relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde


of vergrote belangen


Handtekening beoogd lid


Datum
20-04-20


Insturen


U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:


1. te printen, te ondertekenen en In te scannen, 6f


2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,


en het document vervolgens per e-mail te sti.iren naar


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief Çhet originele bestand


bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfl. Indien erin de toekomst


wijzigingen zijn, dan kuntu het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen


naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel (door organisatie in te vullen)


Naam beoogd lid


;4/. i. C.


Commissie


e-


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


E deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naanidossier] uit de beraadsiaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met Inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke befnvloeding,


LI geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door mddei van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam L4/ t&’t C


Fune


Datum -


Paraaf


Toelichting (opdoneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Belangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www,gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij


insturen.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn ergeen


nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Werknemers en Kinkhoest: criteria voor vaccinatie (050)4- cî . VCccc’j tt’b’QS


Naam lid Mevrouw dr. J.A.R. van den Hoek
(b)


Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerderefuncties de omvang perfunctie


Gepensioneerd.


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfiinctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald zijn


Geen, afgezien van lidmaatschap commissie vaccinaties van de GR.
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op hetgebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofoptiesj.


Geen.


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving zoaIsfamilieleden, partner, vrienden, naaste col1egas) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Geen.


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetnaldej commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiën ten- ofberoepsorganisatie.


Geen.
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan o nderzoek,gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Geen.


Ke nn isvalorisati e


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expert ise op (cleeljqebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘verinorkting Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.


Eigendom von een patent van een product.


Geen.


Overige be’angen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden -


uw omgeving ofde organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


Geen.
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke


beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen


beschouwen;


111. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle


relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde


of vergrote belangen


Handtekening beoogd lid r


Datum


Insturen


U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,


en het document vervolgens per e-rnail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand


bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfJ. Indien er in de toekomst


wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen


naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


tj- [. j qt


Corn missie


or& eo66


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en


besluitvorming van dossier [naam dossier) uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie


mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossiei


Naam
tALk C


)


Functie er.


Datum 07. (


Paraaf


Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


6





























B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande
verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


U kunt dit formulier invullen en per e-mall retourneren aan bibliotheek@gr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens aanvrager


Commissie 066 Vaccinaties


Naam lid Prof. dr.M.F. Verweij


Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft


Hoogleraar Filosofie, Wageningen University


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Joint-editor-in-chief Public Health Ethics, Oxford University Press - beperkte vergoeding
aan Wageningen UR.
Lid Central Research Ethics Advisory Group, Unilever - beperkte vergoeding aan
Wageningen UR.
Lid Research Ethics Committee Koninklijk Instituut voor de Tropen- beperkte vergoeding
aan Wageningen UR.
Voorzitter Social Scienes Ethics Committee, Wageningen University - onbezoldigd.
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Geen


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Geen


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


Geen
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen of industrie, waarbij de


financier belangen kan hebben bi] bepaalde resultaten van het onderzoek.


Onderzoeksprojecten zijn gefinancierd door NWO, Z0nMW, Sanquin.


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kun een medisch product, procedure of interventie


zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie


en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Geen


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw


omgeving of de Organisatie fl verlegenheid kunnen brengen?


Nee
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Organisatie.


Insturen (door Organisatie 1fl te vullen)


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheek©gr. ni


Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.
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Oordeel (door Organisatie ifl te vullen)


Naam lid


t


Commissie


c2


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en


besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie


mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossier.


Naam


Functie


Datum ( (


Paraaf


Toelichting (optioneel)
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Nadere tcelkthtlng relaties en belangen (optioneel)


1.6








Belangenve’rklar’ing


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door


belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de


Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij


de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen


gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te


retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt ii op pagina 4, bij


‘fl stil ren


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen


nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag


invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt


u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Vaccinaties (066)


Naam lid Mevrouw dr. H.E. de Melker


Hoofd functie [s)


Graag omvcmg perfimctie vermelden als ii in eerdere functies 1? eeft


Afdelingshoofd Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en surveillance bij EPI/CIb/RIVM


Nevenwe rkzaamheden
Graag kort perfiinctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn


Nvt
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraa{lransparantie in relaties en belangen’
van de Code,


Persoonlijke financiële belangen


Voo eb ee IcI en:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofoptiesj


N vi.


Peisu on ijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uitdirecte omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bi] een bepaalde uitkomst van een advies.


N vi.


Re p utatieman agement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.


Boeg beeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


N.v.t.
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld;


Deelname aan onderzaek gefinancierd daar (semi-)overheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzaek.


N.v.t.


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzandere en unieke expertise op (deeijgebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kon een medisch product, procedure of interventie
zijn, maaraok een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek


Eigendom von een patent van een product.


N.v.t.


Overige_belangen


_______


Zijn er voor het overige hij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


N.v.t.
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OndertekeninL


t. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke


beïnvloeding door belanenverstreiigel ing;


II, Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen


beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle


relevante relaties en belangen clie hij/zij heeft;


IV, Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde


overgrote belangen


Handtekening beoogd lid


Datum


Insturen


Ii wordt verzocht het digitaal ingevulde Formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-rnail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand


bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfl. Indien er in de toekomst


wijzigingen zijn, dan kunt u het Formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw maflen


naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


Utv. ‘. 6.
Commissie VCA. CC c&ci.jh


geen belemmeringen voor deelname aan commissie. ftQt gee-1


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadsiaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van hei
dossier.


Naam


Functie


Datum (. /0. i6 1 (0- 16


Paraaf


Toelichting (optioneel)
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B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door


belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van


wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande


verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan bibliotheek@gr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens aanvrager


Commissie Vaccinaties


Naam lid prof. dr. R.J. van Marum


Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft


klinisch geriater, klinisch farmacoloog Jeroen Bosch ziekenhuis (0.6fte)
Bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen VUmc (0.2 fte)


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


- Lid bestuur Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Namens KNMG/OMS.
Onbezoldigd
- Lid Wetenschappelijke adviesraad Nederlands Bijwerkingeninstituut LAREB:
vergadervergoeding
- Lid cie. geneesmiddelen OMS. Namens Ned Ver. Klm. Geriatrie. Onbezodigd
- Lid cie. Nierfunctie en Medisch Farmaceutische Beslisregels KNMP:
vergadervergoeding
- Kerngroeplid Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor). Onbezoldigd.
ZonMw financiering
- Lid ZonMw programmacommissie Goed gebruik Geneesmiddelen: vergadervergoeding
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Geen


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partnet vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Geen


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


alleen bovenstaande commissies
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de


financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Alleen ZonMw gefinancierd onderzoek


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die


mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie


zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie


en logistiek


Eigendom van een patent van een product


Geen


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw


omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


Nee


13







Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


111. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Print hetformuliei onderteken het en stuur het op naar de organisatie.


Handtekening beoogd lid


Datum


Insturen (door Organisatie in te vullen)


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheekgr. nI


Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.
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Oordeel (door Organisatie ifl te vullen)


Naam lid


k9(4,VA


Commissie


3G


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en


besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadsiaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie


mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossier.


Naam
fl c.


Functie


Datum L,O.t4.1, 1H H- O(1(


Paraaf


Toelichting (optioneel)


is







Nedese toelichting telelles en belangen (optioneel)
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B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door


belangenverstrengeling, die ti ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad,nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie PrEP (054) en Vaccinaties (066)


Naam lid Prof dr C.J.P.A Hoebe


Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie


Hoogleraar lnfectious Disease Control -Medische Microbiologie, Maastricht UMC en
tevens afdelingshoofd GGD Zuid Limburg, afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten
en Milieu


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn


geen
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’


van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar


het advies of de richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


geen


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat


kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


geen


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te venverven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


geen
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek,gefin ancierd door (semi-)overhe!d, Jan cisan ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Betrokken bij ‘Investigator initiated study HOTSPOT (combinatie public health en
huisarts interventie) om hepatitis C gevallen op te sporen i de open populatie is deels
door farmaceutisch bedrijf AbbVie gefinancierd.


Betrokken bij lnvestigator initiated study RESPONS (open-label multicentre blinded
randomized controled trial; NTR3 159) naar beste revaccinatie strategie bij hepatitis 8
vaccinatie non-responders heeft om niet vaccins voor deze studie gekregen van de twee
vaccinfabrikanten GSK en MSD.


Kennisvalori satie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor vennarkLIng Dit kon een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of modeL of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


geen


Overige belangen
-______


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


geen
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstiengeling


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertouweIijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


1V Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


44/LgeL-
Handtekening beoogd lid jf j) \‘‘


Datum
17-52O17


Insturen


IJ wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


L


Naam beoogd lid


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en


besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
do ss er.


Naam LA i62. rr c
Functie


Datum


Paraaf


Toelichting (optioneel)


/ loi


Commissie


--
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


6








B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl], wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
insturen’.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Vaccinaties


Naam lid Frans J. Meijnian


Hoofdfunctie (s)
Graag Jan ctienaam en werkgever vermelden en hij meerdere functies de omvang perfunctie


Universitair hoofddocent bij de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde
van het VU medisch centrum te Amsterdam (0,4 fte)


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


voorzitter stichting biomedische wetenschapscommunicatie (onbetaald)
lid algemeen bestuur museum voor vrede en geweldloosheid (onbetaald)
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


geen financiële belangen in een bedrijf


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


niemand uit mijn directe omgeving heeft baat bij de uitkomst van een advies


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te veiwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.


geen
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoekgeflnancierd daor (semi-) overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


geen deelname aan extern gefinancierd onderzoek


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op rich t die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


geen betrokkenheid bij kennisvalorisatie, geen patenteigenaar


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


in het kader van mijn hoofdfunctie verleen ik (onbetaald) beleidsondersteuning aan
individuele of groepen van huisartsen
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


111. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


II wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.


7april 2017


Handtekening beoogd lid


Datum


Insturen
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


Commissie


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich hij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadsiaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam W4 (j 4A


Functie


Datum f7 07’. ( /) / / I9-


Paraaf


Toelichting (optio el)


5







Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Gordelroosvaccinatie niet aanbieden 


aan ouderen 
 


 


   
De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om ouderen in Nederland niet van 


overheidswege vaccinatie tegen gordelroos aan te bieden. Er is op dit moment slechts 


één vaccin op de markt en dat biedt onvoldoende bescherming.  


 


Gordelroos is een opleving van een vroeger doorgemaakte waterpokkeninfectie, die optreedt 


bij verminderde weerstand. Daarom krijgen vooral ouderen gordelroos. Bij een klein deel 


van de patiënten veroorzaakt de ziekte zenuwpijn (die PHN wordt genoemd). Er is één 


geregistreerd vaccin tegen de ziekte: Zostavax®. De minister heeft de raad gevraagd in 


hoeverre vaccinatie met dit middel bij ouderen tot gezondheidswinst zou leiden.  


 


Vaccinatie zorgt slechts voor een kleine daling van het levenslange risico op gordelroos 


en PHN. Iemand van 70 jaar heeft een risico om gordelroos te krijgen van 11,8 procent. 


Door vaccinatie daalt dit naar 9,8 procent. Zijn risico op PHN daalt na vaccinatie van 


4,7 naar 4 procent. De bescherming is van korte duur: na drie jaar is het beschermende 


effect van de vaccinatie gehalveerd en na acht jaar is de vaccinatie vrijwel uitgewerkt. 


Hervaccinatie is geen optie, omdat onbekend is in hoeverre dat zou werken en 


Zostavax® daarvoor niet geregistreerd is.  


 


Een nadeel van Zostavax® is verder dat dit vaccin niet geschikt is voor mensen bij wie 


het immuunsysteem minder goed werkt, als gevolg van een ziekte of medicijngebruik 


(zoals reuma, ziekte van Crohn, tumoren, HIV-infectie, kankermedicijnen). Voor hen 


kan vaccinatie levensgevaarlijk zijn, omdat het vaccin het virus in verzwakte vorm 


bevat. Dat betekent dat vaccinatie geen oplossing biedt voor de groep die er het meeste 


baat bij zou kunnen hebben.  


 


Gordelroos is géén besmettelijke ziekte die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid 


of die het maatschappelijke leven ernstig belemmert. Daarmee is er geen publiek belang 


gemoeid met vaccinatie en hoort deze niet thuis in een publiek programma, zoals het 


Rijksvaccinatieprogramma. Ook biedt de vaccinatie niet een dermate belangrijke 


bescherming aan een doelgroep dat deze als ‘essentiële zorg’ aangemerkt kan worden, die 
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voor de hele groep gelijk toegankelijk moet zijn. De overgrote meerderheid van de 


commissie die het advies heeft opgesteld, vindt daarvoor de bescherming die Zostavax® 


biedt te beperkt.  


 


Er is een nieuw vaccin in ontwikkeling dat naar verwachting over enkele jaren 


beschikbaar komt. Volgens de commissie kan het zinvol zijn vaccinatie tegen 


gordelroos dan opnieuw te overwegen.  


 


De publicatie Vaccinatie tegen gordelroos (nr. 2016/09) is te downloaden van www.gr.nl. 


Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt Eert Schoten, tel. 06 46 23 69 98, e-mail: 


ej.schoten@gr.nl. 



http://www.gr.nl/

mailto:ej.schoten@gr.nl






 


 


 


Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
Bezoekadres Zorginstituut Nederland Bezoekadres Gezondheidsraad 
Eekholt 4 Parnassusplein 5 
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Onderwerp : verbindende notitie van Zorginstituut Nederland en Gezondheidsraad  


bij adviezen over gordelroosvaccinatie  


Uw kenmerk : 808173-139787-PG 


Ons kenmerk : I-986323/EB/jh/066-J 


Bijlagen : 1 


Datum : 29 juni 2016 


 


Geachte mevrouw Schippers,  


De Gezondheidsraad, als onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad van regering en 
parlement, en Zorginstituut Nederland, als adviesorgaan van de overheid over het verzekerde 
pakket en over innovaties en kwaliteit in de zorg, hebben advies uitgebracht over de vaccinatie 
ter preventie van gordelroos. Samen met deze oplegnotitie bieden wij u beide adviezen aan met 
een conclusie over overeenkomsten en verschillen tussen beide. Tevens bevat deze notitie 
enige suggesties over mogelijke consequenties en financieringsopties. Deze gezamenlijke 
aanbieding doen wij om te voldoen aan uw verzoek om “adviezen van de Gezondheidsraad en 
Zorginstituut Nederland die gelijktijdig en vergezeld van een toelichtende en verbindende 
rapportage aan de minister worden uitgebracht”a,b. Dit hebben wij voor het eerst gedaan bij de 
beoordeling van de vaccinatiestrategie rond kinkhoestc.  


Adviseringsproces en de Beoordelingskamer Vaccinaties 


Dit is het tweede advies in het kader van de samenwerking tussen de Gezondheidsraad en het 
Zorginstituut (Beoordelingskamer vaccinaties). Het perspectief van de Commissie Vaccinaties 
van de Gezondheidsraad rond gordelroosvaccinatie was het gehele spectrum van vaccinatiezorg 
en de rol van de overheid daarin. Ten eerste omvat dit zorg voor eigen rekening van individu of 
bedrijf waarbij de overheid verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en de informatie-
voorziening, de wet- en regelgeving en toezicht op gezondheidszorg en op de bewaking van 
potentiële schadelijkheid. Ten tweede een collectieve regeling om gelijke toegang tot essentiële 
zorg te realiseren en zo nodig monitoring. Als laatste omvat dit spectrum publieke vaccinatie-


                                                
a
  Brief VWS aan Tweede Kamer ‘Vaccinatiezorg’, 3 juli 2014 (kenmerk 394767-122278-PG). 


b
  Brieven aan GR en Zorginstituut mei 2015, Kenmerken 808 173- 139787-PG en 748363-135057-PG. 


c
  https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/vaccinatie-tegen-kinkhoest-doel-en-strategie. 







programma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), waarbij de overheid verantwoordelijk is
voor de uitvoering, de monitoring en de evaluatie. Het Zorginstituut beperkte zich vooral tot de
vraag of een bepaald vaccin voor een bepaalde doelgroep ten laste van de zorgverzekeringswet
kan worden gebracht. Om de afstemming te bevorderen waren in het commissieproces van de
Gezondheidsraad waarnemers vanuit het Zorginstituut betrokken. Andersom was ditmaal de
inbreng van de Gezondheidsraad in het advies van het Zorginstituut niet geborgd, omdat de
beoordeling door het Zorginstituut al was afgerond voordat de afspraken met betrekking tot de
samenwerking tot stand kwamen.


Onderscheiden verantwoordelijkheden, gezamenlijk werken


De Gezondheidsraad inventariseert op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport de stand van de wetenschap over vaccinaties, en adviseert over een optimale
strategie van vaccinaties vanuit een wetenschappelijk perspectief. Het Zorginstituut heeft een
adviestaak met betrekking tot opname van vaccins in het collectief verzekerde pakket. Beide
organisaties hebben met behoud van hun eigen bevoegdheden ieder een advies opgesteld
waarbij ze zo veel mogelijk gebruik gemaakt hebben van elkaars expertise en beschikbare
informatie.


Uitkomst advisering Gezondheidsraad en Zorginstituut


Het Zorginstituut rapporteerde over de mogelijkheid voor collectieve financiering ten laste van
de zorgverzekeringswet op 27 maart 2014 voor het gordelroosvaccin Zostavax®a voor mensen
van zeventig jaar en ouder. Dit advies was het resultaat van een verzoek door de registratie-
houder voor opname in het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS). Het Zorginstituut
concludeerde dat opname in het GVS moest worden afgewezen. In een rapport over de
reikwijdte van de zorgverzekering met betrekking tot preventieve zorg, heeft het Zorginstituut
aangegeven dat er alleen een aanspraak bestaat ten laste van de Zorgverzekering wanneer er
sprake is van een individuele zorgvraag.b We noemen dat geïndiceerde preventie. Dat is voor
dit vaccin bij de populatie die wordt voorgesteld niet het geval. Daardoor is een opname op
basis van geïndiceerde preventie niet aan de orde. Deze conclusie geldt ook voor het gedeelte
van de geregistreerde indicatie dat personen betreft tussen de 50 en de 70 jaar, maar waarvoor
de aanvrager geen vergoeding heeft gevraagd. In die zin is er dus sprake van een aanvulling op
het oorspronkelijke advies van het Zorginstituut in 2014.


De Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad adviseert u nu op 29 juni 2016 over
gordelroosvaccinatie in het algemeen, op basis van uw adviesaanvraag van 20 augustus 2015.
De commissie beargumenteert in haar advies dat met gordelroosvaccinatie geen publiek belang
is gediend, omdat gordelroos zich niet verspreidt op een manier die een bedreiging vormt voor
de gezondheid van de bevolking of die het maatschappelijke leven kan belemmeren. Eveneens
komt zij — op twee commissieleden na — tot de conclusie dat gordelroos-vaccinatie niet als
essentiële zorg kan worden aangemerkt vanuit collectief belang, omdat zij de initiële effectiviteit
samen met de beschermingsduur van het huidige vaccin Zostavax® in relatie tot de ziektelast te
beperkt acht.


De GR en ZIN concluderen dat er voor gordelroosvaccinatie geen ruimte is voor een collectieve
regeling en dus ook niet voor financiering in het kader van de zorgverzekeringswet.


4/1403-


herpes-zoster-vaccin-zostavaxll 403-herpes-zoster.vaccin-zostavax/herpes+zoster+vaccin+%28Zostavax%29.pdf.


preventie-verzekerd/0707-van-preventie-verzekerdNan÷preventie+verzekerd.pdf.
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Consequenties van het advies


De strekking van dit advies is dat de vaccinatie beschikbaar blijft voor diegenen voor wie het
vaccin geregistreerd is. GR en ZIN adviseren niet over het nut en de risico’s van dergelijk
individueel gebruik, al dan niet toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van artsen.
Daardoor komen andere aspecten van het gebruik van deze vaccins in de particuliere sfeer aan
de orde. Zie hiervoor het kopje “Aanbevelingen”.


Mogelijk toekomstige herevaluatie


Er zijn studies gaande naar een vaccin zonder levend verzwakt virus dat een hogere
beschermingsgraad biedt. Dat vaccin zou binnen enkele jaren de markt kunnen bereiken. De
Commissie vaccinaties beveelt u aan om tegen die tijd te overwegen om hierover opnieuw om
advies te vragen.


Aanbevelingen


Een goede infrastructuur voor zorgvuldige informatie is een belangrijke prioriteit niet alleen voor
de vaccins voor volwassenen die nu al beschikbaar zijn, maar ook voor de toekomstige vaccins,
zeker als publieke of collectieve regeling niet aan de orde is. Patiënten zijn zeker mondig, maar
ondersteuning bij het beschikbaar maken van keuze-informatie is zeer gewenst.


Juist als het advies is om geen toegankelijkheid te regelen via publieke of collectieve regelingen,
is het bijzonder belangrijk om te zorgen dat de informatievoorziening aan het publiek en
voorschrijvers goed is geregeld. Het is gewenst dat individuele zorgverleners hun patiënten op
consistente wijze adviseren. Hierin zou de overheid een stimulerende rol kunnen overwegen.


Zowel GR als ZIN komen tot de conclusie dat er geen reden is om een collectieve of publieke
regeling te adviseren. Dat betekent dat de gordelroosvaccinatie vooralsnog blijft behoren tot het
individuele domein en voor eigen rekening dient te komen. Dat betekent overigens dat noch de
GR noch ZIN potentiële gebruikers aanraden om zich te laten vaccineren.


Met genoegen bieden wij u de gebundelde adviezen, vergezeld van deze oplegnotitie, aan en
hopen u gezamenlijk voldoende geïnformeerd te hebben.


Met vriendelijke groet,


dW.A.vanGool,r


Voorzitter Zorginstituut Nederland Voorzi er Gezondheidsraad
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B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de


Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te


retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.


Let op: Alle vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. Bij gebrek aan invulruimte in de
tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Vaccinaties


Naam lid Albert Jan van Hoek


Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft


Lecturer Vaccine Economics aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine
(LSHTM). Deze positie is gefinancierd met behulp van een fonds van de National
Institute of l-Iealth Research (Engelse overheid) binnen een project met de naam Health
Protection Research Units (Nl HR-HPRU).


Nevenwerkzaaniheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Nu: Ik werk samen met Public Health England (PHE) waar ik een honorary position heb,
maar niet op de loonlijst sta (onbetaald). Ik ben betrokken met PHE omdat ik daar werkte
voordat ik mijn positie kreeg aan de LSHTM. In mijn laatste jaar bij PHE was ik
betrokken bij een consortium I-MOVE+ waarmee we een fonds aanvraag hebben
gedaan voor Horizon2o20. Horizon2020 is gelieerd aan de Europeese Commissie. We
hebben dit project weten te financieren, en ik ben een co-workpackage leader voor
work-package 5, cost-effectiveness. Binnen dit project kijken we naar de kosten
effectiviteit van het vaccineren van ouderen (60+) met vaccines tegen pneumokokken en
influenza in verschillende Europeese landen, waaronder Nederland. Door mijn positie bij
de Universiteit wordt ik niet betaald uit dit fonds maar ik begeleid een post-doc bij PHE
die het onderzoek verricht.


Verleden:
In 2011 heb ik een paar kleine consulancy opdrachten uitgevoerd voor PSI een
Amerikaanse NGO, en voor de WHO. Dit ging om kleine bedragen, maximaal €2000.


1







Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt


Directe financiële belangen in een bedrijf(aandelen ofoptie.s).


Ik heb geen persoonlijke financiële belagen.


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bi] een bepaalde uitkomst van een advies,


Ik heb geen persoonlijke relaties die belang kunnen hebben in een bepaalde uitkomst


Reputatiernanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


In het Horizon2O2O project kijken we naar het vaccineren van ouderen met een
pneumokokken vaccin in Nederland, een vraag die ook wordt besproken binnen de
commissie vaccinaties. We delen onze onderzoeks bevindingen met de commissie
vaccinaties.


Naast de commissie vaccinaties In Nederland ben ik betrokken als expert (dus niet als
lid, ik kan niet mee beslissen) binnen verschillende sub-commissies (varicella en
r,neumokokken) en hoofd-commissie van de JCVI in Encieland.
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overhe(d, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek


Mijn salaris wordt betaald door de universiteit, maar is gefinancierd door de NIHR. Ik ben
betrokken in onderzoek gefinancierd door de Engelse overheid en de Europeese
commissie en ik deel mijn onderzoeksbevindingen met de Commissie vaccinaties en de
Joint Committee on Vaccination en Immunisation. Ik andervind geen druk van een
financier.


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebiedwaar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kun een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Ik heb geen conflict op het gebied van kennisvalorisatie.


Overige belangen


________ _______________


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


Ik heb geen overige belangen die van toepassing zijn.
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beYnvloeding door belarigenverstrengeling;


11. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV, Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Handtekening beoogd lid


Datum


Insturen


IJ wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:


1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar v@rkliringen@gr.n!.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfJ. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel (door organisatie in te vullen)


Naam beoogd lid


Commissie


/(tt/V. 4 %7•
c/


(J


El


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadsiaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise In commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandelingen besluitvorming van het
dossier.


Naam


Functie


fl’C Wt


ecr•


Datum ‘—p6. 6 6 -t


Paraaf


Toelichting


LL


S







Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Belangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door


belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de


Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij


de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen


gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te


retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij


‘insturen’.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag


invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt


u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


_____-______________________


Commissie Vaccinaties


Naam lid Prof. dr. M.G. Netea


Hoofdfunctie(sJ


Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie


Hoofd Lab. Exp, Interne Geneeskunde Radboud MC, Nijmegen


Nevenwerkzaamheden


Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Geen
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Geen


Persoonlijke relaties -


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Geen


Reputatiernanagernent


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten - ofberoepsorganisatie.


Nee/Geen
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de


financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek


Geen


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kon een medisch product, procedure ofinterventie


zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie


en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Geen


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw
omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


Geen
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de organisatie.


Handtekening beoogd lid


Datum


Insturen (door organisatie in te vullen)


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliofheekgr. ni


Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.


Bij gebrek aan invuruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.
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Oordeel (door Organisatie in te vullen)


Naam lid


?Lij. frtG


Commissie


o-c


%en belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadsiaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam


Functie


Datum L (. (1


Paraaf


Toelichting (optioneel)


15







Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Belangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaatnheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Vaccinaties


Naam lid H.C.Rümke


Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en hij meerdere fwz cties de omvang perfunctie


medisch vaccinoloog (gepensioneerd najaar 2016)


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Penningmeester Stichting Vaccinology Masterclass (zie onder), onbetaald.
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen -


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedr!)fopereert op het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt


Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Niet van toepassing.


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies,


Niet van toepassing.


Repu tati emanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.


Boegbeeldfiinctie bijeen patiënten- ofberoepsorganisatie.


Penningmeester van Stichting Vaccinology Masterclass. Deze ANBI-stichting
(www.vaccinologymasterclass.org) biedt onafhankelijke, geaccrediteerde nascholing voor
gezondheidszorgprofessionals. De Stichting wordt financieel ondersteund door meerdere
farmabedrjven. Onderwijsprogramma’s worden opgesteld door een onafhankelijke
Faculty. Bestuurders van de Stichting en Faculty-leden ontvangen geen honorarium. De
Stichting is opgenomen in het Transparantieregister. De organisatie van cursussen wordt
verzorgd door DutchCC.







Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Niet van toepassing.


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deeljgebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product


Niet van toepassing.


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden -


uw omgeving of de Organisatie 1fl verlegenheid kunnen brengen?


Aandeelhouder Vaxinostics BV (3%), een klinisch onderzoek Organisatie O gebied van
vaccins en infectieziekten, met projecten in opdracht van industrie en overheid.
De BV is sinds 2011 niet meer actief en in maart 2016 opgeheven.
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Ondertekening


T. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


IT. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


ÇI11
Handtekening beoogd lid ÉfI
Datum /


tc


Insturen


U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfl. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.


4







Oordeel leidiig Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


CJ/LC1L
Commissie


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam
%i C


Functie


Datum


oî•
( / 1


Paraaf


Toelichting (optioneel)


S







Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


6








B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door


belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van


wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande
verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan bibliotheekgr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens aanvrager


Commissie 066 Vaccinaties


Naam lid Prof. dr. Eelko Hak


Hoofdfunctie(s)


Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft


Tenure track hoogleraar klinische farmacoepidemiologie (1,0 f.t.e.)


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Methodoloog, Medisch Ethische Commissie BEBO, te Assen (vacatievergoeding)
Adviseur Subsidieaanvragen bij jaarlijkse Workshop ZONMW (vacatievergoeding)
Directeur EpiCoach (consulten op commerciële basis, geen farmaceutische bedrijven)
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Geen


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Geen


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


Geen
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de organisatie.


Handtekening beoogd lid


Datum


Insturen (door organisatie in te vullen)


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheek@gr.nl


Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik makén
van de ruimte op pagina 16.
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen of industrie, waarbij de


financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Geen


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die


mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie


zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van organisatie


en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Geen


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw


omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


Workpackage leader Clinical Trial Program UNISEC (FP7-project). Doel is twee
potentiële universele griepvaccins klinisch te testen om geregistreerd te kunnen worden.
Fase onderzoek betreft fase 2b. Momenteel geen geregistreerde vaccins die in discussie
commissie Vaccinaties een rol kunnen spelen. Dit zou mogelijk op termijn wel kunnen.
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Oordeel (door Organisatie fl te vullen)


Naam lid


y2t. E. Lcç
Commissie


cG


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en


besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie


mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossier.


Naam 4 __ fl C tZJLLLC


Functie


Datum


Paraaf


Toelichting (optioneel]


__


0


(_L 0% 1 &


V/V ojX -
L/CC C’L4


(-Cç c4 LLGPc’ t (A44..


t, t -j
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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