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Uw brief

Geachte heer Van Gooi,
Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt
door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking of een
bloedvergiftiging veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken; mensen in Nederland worden vooral ziek van de serogroepen B, C, W en Y.
Vaccinatie tegen meningokokkenziekte serogroep C is in Nederland sinds 2002
opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 14 maanden. Op
dit moment komt meningokokkenziekte door serogroep C in Nederland nauwelijks
voor.

Bijlage(n)
1
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Het RIVM heeft achtergrondinformatie en recente data over meningokokkenziekte
in Nederland verzameld
(http://www.rivm.nl/Documenten en publicaties/Wetenschappeliik/Rapporten/20
17/mei/Meninqococcal disease in the Netherlands Background information for
the Health Council). Deze analyse laat zien dat er rond meningokokkenziekte
verschillende ontwikkelingen gaande zijn.
De vaccinatie tegen meningokokken groep C op de leeftijd van 14 maanden blijkt
niet voldoende te zijn om langdurige (groeps)bescherming te blijven waarborgen.
Daarnaast is er sinds 2015 een snelle toename van meningokokken serogroep W
in Nederland. De incidentie van dit type is in korte tijd vertienvoudigd. Dit is aanleiding geweest o m , na advies van een deskundigenberaad en een Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg, in september 2017 te besluiten tot invoering van vaccinatie
van 12 - 14 jarigen tegen meningokokken met een gecombineerd vaccin tegen
serotypen ACWY en om het huidige vaccin tegen meningokokken C bij kinderen
van 14 maanden te vervangen door het gecombineerde vaccin.
Tot slot is er sinds kort een vaccin beschikbaar gekomen tegen meningokokken
serogroep B, dat mogelijk ook tegen andere serotypen bescherming zou kunnen
geven. In Engeland wordt hiermee op grote schaal ervaring opgedaan.
Adviesaanvraag
Vanwege deze met elkaar samenhangende ontwikkelingen verzoek ik u een advies
uit te brengen over of en zo ja op welke manier, het huidige vaccinatieprogramma
tegen meningokokkenziekte aangepast moet worden en of aanvullend op de groe-
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pen die nu gevaccineerd worden vaccinatie van andere groepen nodig is. Ik vraag
u daarbij de adviezen van het Deskundigenberaad en Bestuurlijk Afstemmingsoverleg over meningokokken W; de invoering van de vaccinatie van 12- 14 jarigen
tegen meningokokken ACWY en de vervanging van het huidige vaccin tegen meningokokken C door het combinatievaccin als uitgangspunt te nemen.
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Daarbij verzoek ik u om de ziektelast, de effectiviteit en veiligheid van de vaccins,
de kosteneffectiviteit, de beschikbaarheid van vaccins en de vaccinatiebereidheid
van het publiek mee te nemen in uw afweging. Hierbij vraag ik om uw overwegingen expliciet te maken.
Bij de beantwoording van deze brede vraag verzoek ik u in het bijzonder aandacht
te besteden aan de volgende vragen:
•
Wat is de optimale leeftijd of zijn de optimale leeftijden voor de toediening
van een vaccin tegen meningokokken groep C (als onderdeel van meningokokken ACWY vaccinatie);
•
Dient meningokokken B-vaccinatie te worden ingevoerd en zo j a , wat is de
optimale leeftijd voor toediening en wat is de interactie met andere meningokokkenvaccins;
•
Welke groepen (bijv. ouderen) lopen extra risico op één of meerdere groepen meningokokken en is vaccinatie voor hen aan te bevelen.
V e r z o e k a a n G e z o n d h e i d s r a a d en Zorginstituut g e z a m e n l i j k
Ik verzoek u met het Zorginstituut een gezamenlijke notitie op te leveren die een
uitspraak doet over de gezondheidswinst die met deze vaccinatie te realiseren is.
Hierbij vraag ik om uw overwegingen expliciet te maken.
Graag ontvang ik van u in een reactie waarin wordt ingegaan op wat de planning
voor dit adviestraject zal zijn en wanneer ik uw advies kan verwachten.
Een brief met een vergelijkbare inhoud is ook gestuurd aan de heer A. H.J. Moerkamp van het Zorginstituut Nederland (zie bijlage).
Hoogachtend,

Pagina 2 van 2

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Zorginstituut Nederland
T.a.v. de heer A.H.J. Moerkamp
Postbus 320
1110 AH DIEMEN

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Publieke Gezondheid
Crisisbeheersing en
Infectieziekten
Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Datum
Betreft

1 9 OEC. 2017
adviesaanvraag meningkokken vaccins

Geachte heer Moerkamp,
Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt
door een bacterie, de meningokok. Deze infectieziekte kan hersenvliesontsteking
of een bloedvergiftiging veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken;
mensen in Nederland worden vooral ziek van de serogroepen B, C, W en Y.
Vaccinatie tegen meningokokkenziekte serogroep C is in Nederland sinds 2002
opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 14 maanden.
Hierdoor komt meningokokkenziekte door serogroep C in Nederland nauwelijks
meer voor.
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Het RIVM heeft achtergrondinformatie en recente data over meningokokkenziekte
in Nederland verzameld
( h t t p : / / w w w . r i v m . n l / D o c u m e n t e n en p u b l i c a t i e s / W e t e n s c h a p p e l i j k / R a p p
o r t e n / 2 0 1 7 / m e i / M e n i n q o c o c c a l disease in t h e N e t h e r l a n d s B a c k g r o u n d
i n f o r m a t i o n f o r t h e H e a l t h C o u n c i l ) . Deze analyse laat zien dat er rond
meningokokkenziekte verschillende ontwikkelingen gaande zijn.
De vaccinatie tegen meningokokken groep C op de leeftijd van 14 maanden blijkt
niet voldoende te zijn om langdurige groepsbescherming te blijven waarborgen.
Daarnaast is er sinds 2015 een snelle toename van meningokokken serogroep W
in Nederland. De incidentie van dit type is in korte tijd vertienvoudigd. Dit is
aanleiding geweest o m , na advies van een deskundigenberaad en een Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg, in september 2017 te besluiten t o t invoering van vaccinatie
van 12 - 14 jarigen tegen meningokokken ACWY en om het huidige vaccin tegen
meningokokken C bij kinderen van 14 maanden te vervangen door het vaccin dat
beschermt tegen meningokokken A, C, W en Y.
Tot slot is er sinds kort een vaccin beschikbaar gekomen tegen meningokokken
serogroep B, dat mogelijk bredere bescherming zou kunnen geven. In Engeland
wordt hiermee op grote schaal ervaring opgedaan.
Vanwege deze met elkaar samenhangende ontwikkelingen ontvang ik graag het
volgende advies.
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uitsluitend
retouradres
van de datum
van deze

A d v i e s a a n v r a a g Zorginstituut
Ik verzoek u om in afstemming op de advisering door de Gezondheidsraad een
oordeel te geven over de beschikbare vaccins tegen verschillende typen
meningokokkenziekten.

Directoraat Generaal
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Verzoek aan Gezondheidsraad en Zorginstituut gezamenlijk
Ik verzoek u met de Gezondheidsraad een gezamenlijke notitie op te leveren die
een uitspraak doet over de gezondheidswinst die met deze vaccinatie te realiseren
is. Hierbij vraag ik om uw overwegingen expliciet te maken.
Graag ontvang ik van u in een reactie wat de planning voor dit adviestraject zal
zijn en wanneer ik uw advies kan verwachten.
Een brief met een vergelijkbare inhoud is ook gestuurd aan de heer W.A. van Gooi
van de Gezondheidsraad (zie bijlage).
Hoogachtend,
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