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Geachte heer Van Gooi,
In 2016 vroeg mijn voorganger u om advies over vaccinatie tegen gordelroos bij
ouderen . Op dat moment was er in Nederland één vaccin beschikbaar tegen
gordelroos (Zostavax®). In antwoord op de adviesvraag van mijn voorganger gaf
de commissie aan dat vaccinatie met dit vaccin tegen gordelroos geen publiek
belang dient en volgens de meerderheid van de commissie niet als essentiële zorg
aangemerkt zou moeten worden. Ook gaf het advies het volgende aan:
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Uw brief
Correspondentie
richten aan het
met vermelding
en het kenmerk
brief.

'/Vaar verwachting komt binnen enkele jaren een nieuw vaccin tegen gordelroos
beschikbaar. Dit vaccin bevat geen levend virus. Daarbij komen over enkele jaren
gegevens uit het Engelse vaccinatieprogramma,
die mogelijk meer
duidelijkheid
verschaffen over de beschermingsduur
tegen gordelroos en tegen PHN. Dan kan
het volgens de commissie zinvol zijn om opnieuw te bekijken hoe het met de
effectiviteit,
veiligheid en doelmatigheid
van de vaccinatie tegen
gordelroos
gesteld is.'
In 2018 is een nieuw vaccin geregistreerd voor de preventie van herpes zoster
(Shingrix®). Gezien bovenstaande aanbeveling, vraag ik u daarom om opnieuw
advies uit te brengen over de mogelijkheid van vaccineren tegen gordelroos in
relatie tot de te behalen gezondheidswinst.
A d v i e s v r a a g Gezondheidsraad
Ik wil u vragen de adviesvraag uit 2016 nogmaals te beantwoorden en daarbij de
recente ontwikkelingen op het gebied van vaccins tegen gordelroos te betrekken,
verzoek u bij de beantwoording van de adviesvraag gebruik te maken van het
overzichtsdocument van het RIVM en tevens aandacht te besteden aan de recente
ervaringen en ontwikkelingen in het buitenland.
Verzoek a a n de Gezondheidsraad en het Zorginstituut t e z a m e n
Ik verzoek de Gezondheidsraad en het Zorginstituut Nederland een gezamenlijke
notitie te leveren die een uitspraak doet over de gezondheidswinst die met een
eventuele aanpassing van het vaccinatiebeleid te behalen is. Hierbij vraag ik om
uw afwegingen expliciet te maken.
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Directoraat Generaal

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk van een advies te voorzien. Daarbij vraag ik

volksgezondheid

u om in uw reactie aan te geven wat de planning voor dit adviestraject is en
wanneer ik uw advies kan verwachten.
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Publieke Gezondheid

Een brief met vergelijkbare inhoud is ook gestuurd aan de heer J. Wijma van het
Zorginstituut Nederland (zie bijlage).
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid
Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis
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