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Onderwerp: aanbieding advies Vaccinatie tegen meningokokken

Geachte staatssecretaris,
Op 19 december 2017 vroeg u mij om advies over vaccinatie tegen meningokokken (kenmerk
1238025-168188-PG). Graag bied ik u het gevraagde advies aan, dat is opgesteld door de
vaste Commissie Vaccinaties en is getoetst in de Beraadsgroep Volksgezondheid. Het advies is
te downloaden op www.gezondheidsraad.nl. Op de website is ook een korte video te zien die
gemaakt is ter informatie van het algemeen publiek.
Sinds 2015 is het aantal ziektegevallen veroorzaakt door meningokokken type W snel gestegen:
van 9 in 2015 tot 50 in 2016 en 80 in 2017. Op 11 juni 2017 heeft het door het RIVM-Centrum
Infectieziektebestrijding (Cib) ingestelde deskundigenberaad meningokokken W geadviseerd om
noodmaatregelen te nemen tegen deze uitbraak. Op 5 juli 2018 heeft het door het RIVM-Cib
ingestelde Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd om de noodmaatregelen uit te
breiden. Bij zowel het deskundigenberaad als het OMT waren leden van de vaste Commissie
Vaccinaties op persoonlijke titel aanwezig. Daarnaast had het secretariaat van de
Gezondheidsraad een waarnemende rol. Het advies van de Gezondheidsraad is opgesteld
rekening houdend met de reeds genomen maatregelen en met het oog op de langere termijn.
Het advies behandelt naast vaccinatie tegen meningokokken W, ook vaccinatie tegen de
andere typen meningokokken.
Ik onderschrijf het advies van de commissie.
Vandaag publiceert het Zorginstituut Nederland ook een advies over vaccinatie tegen
meningokokken. In een verbindende notitie lichten de Gezondheidsraad en het Zorginstituut
Nederland toe hoe hun adviezen samenhangen. Deze notitie ontvangt u separaat.

Met vriendelijke groet,

prof. dr. W.A. van Gool,
voorzitter
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