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datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte voorzitter,
Op 18 december jongstleden stuurde ik uw Kamer het advies van de
Gezondheidsraad over het vaccinatieschema voor zuigelingen na maternale
kinkhoestvaccinatie1. Met deze brief informeer ik uw Kamer over mijn
beleidsreactie.
De Gezondheidsraad adviseert om het primaire vaccinatieschema met het 6voudige combinatievaccin DKTP-Hib-HepB aan te passen, als gevolg van mijn
eerdere besluit over het invoeren van maternale kinkhoestvaccinatie2. In het
huidige schema worden zuigelingen op 2,3 en 4 maanden met dit
combinatievaccin gevaccineerd. Het advies is om een schema te hanteren waarbij
zuigelingen met 3 en 5 maanden worden gevaccineerd van wie de moeder tijdens
de zwangerschap is gevaccineerd tegen kinkhoest. Het schema voor kinderen
waarvan de moeder niet is gevaccineerd of die behoren tot een andere
uitzonderingsgroep adviseert de Gezondheidsraad te wijzigen naar een 2,3,5
schema.
Ik heb besloten dit advies van de Gezondheidsraad over te nemen.
Toelichting
De Gezondheidsraad heeft onderzocht of aanpassing van het schema leidt tot
meer ziektegevallen van kinkhoest of andere ziektes waartegen het 6-voudige
vaccin beschermt. Zij verwachten dat dit niet het geval zal zijn.
Het aanpassen van het schema zorgt er voor dat zuigelingen van tijdens de
zwangerschap gevaccineerde moeders een vaccinatie minder nodig hebben en een
maand later kunnen beginnen aan hun vaccinaties. Dit zal voor moeders mogelijk
een extra motivatie zijn om zich tijdens de zwangerschap te laten vaccineren ter
bescherming van het pasgeboren kind tegen kinkhoest. Tevens zal deze
aanpassing van het schema, afhankelijk van deelname aan maternale
kinkhoestvaccinatie, tot een kostenbesparing kunnen leiden, omdat er minder
vaccins voor zuigelingen nodig zijn.
1
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TK 2018-2019 32 793 nr. 340
TK 2017-2018 32 793, nr. 320
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Vervolgproces
Uitvoering van het advies wordt meegenomen bij de implementatie van de
maternale kinkhoestvaccinatie waar het RIVM en betrokken partijen momenteel
mee bezig zijn. Het streven is dat in december 2019 begonnen wordt met het
aanbieden van maternale kinkhoestvaccinatie en het aangepaste
vaccinatieschema.
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Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis
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