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Onderwerp: Verbindende notitie van Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland bij advies over vaccinatie tegen gordelroos

Geachte staatssecretaris,
Op 22 november 2018 heeft u de Gezondheidsraad, als onafhankelijke wetenschappelijke
adviesraad van regering en parlement, en Zorginstituut Nederland (hierna te noemen: het
Zorginstituut), als adviesorgaan van de overheid over het verzekerde pakket en over innovaties
en kwaliteit in de zorg, om advies gevraagd over vaccinatie van oudere volwassenen tegen
gordelroos.
In deze notitie gaat de Gezondheidsraad kort in op zijn advies (bijgevoegd) en op de
gezondheidswinst die met vaccinatie behaald kan worden. Het Zorginstituut geeft zijn advies
over de verzekerbaarheid van de vaccinatie tegen gordelroos ten laste van de
Zorgverzekeringswet.
Advies Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad adviseert in beginsel positief over het vaccineren van volwassenen op
een leeftijd van 60 jaar. Als vaccinatie wordt ingevoerd, adviseert de commissie om
volwassenen die op dat moment ouder zijn dan 60 jaar ook de gelegenheid te geven om zich te
laten vaccineren. Vaccinatie kan jaarlijks meer dan 10.000 episodes gordelroos voorkomen.
Daarmee kan ook bij meer dan 700 oudere volwassenen langdurige ernstige pijn als gevolg van
gordelroos (postherpetische neuralgie) worden voorkomen. De ziektelast veroorzaakt door
gordelroos is weliswaar aanzienlijk, maar een stuk lager dan de ziektelast door infecties als
pneumokokkenziekte en influenza, waarbij veel vaker sprake is van ziekenhuisopnames en
sterfte. Ook is er geen sprake van een bedreiging van de volksgezondheid en het
maatschappelijk leven. Daarom vindt de commissie het van belang dat de kosteneffectiviteit van
vaccinatie niet te ver afligt van de vaak gehanteerde referentiewaarde van €20.000 per QALY.
Om dat doel te bereiken zou de prijs van het vaccin aanzienlijk moeten dalen, aangezien bij de
huidige lijstprijs de kosteneffectiviteitsratio van vaccinatie in de buurt van €42.000 per QALY ligt.
Advies Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut adviseert om vaccins die worden gebruikt voor de vaccinatie tegen gordelroos
van volwassenen vanaf een leeftijd van 60 jaar niet ten laste van de Zorgverzekeringswet te
brengen. Het komt tot dit advies tegen de achtergrond van eerdere rapporten over de
verzekerbaarheid van het vaccin Zostavax® en over de verzekerbaarheid van preventie in zijn
algemeenheid.
In 2007 bracht het Zorginstituut het rapport “van preventie verzekerd” uit, waarin het
Zorginstituut uitlegt welke preventieve zorg voor wie onder de verzekerde zorg valt. In dat
rapport wordt gesteld dat er sprake moet zijn van voorkómen van ziekte bij een individu met een
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verhoogd risico (geïndiceerde preventie) of van het voorkómen van complicaties, verergering of
beperkingen van een ziekte bij een individu (zorg gerelateerde preventie), om voor vergoeding
ten laste van de zorgverzekering in aanmerking te komen. Interventies die zijn gericht op
selectieve preventie (gericht op groepen met een algemeen omschreven risico zoals leeftijd of
geslacht) of collectieve preventie komen niet voor vergoeding ten laste van de zorgverzekering
a
in aanmerking. In een advies van 27 maart 2014 gaf het Zorginstituut (toen nog CVZ) de
minister dan ook in overweging het vaccin Zostavax® niet in de basisverzekering op te nemen
voor ouderen boven de 70 jaar omdat het vaccin bestemd was voor personen zonder directe
b
zorgvraag waarvan ook niet te voorspellen was wie van hen gordelroos zou kunnen krijgen . In
2016 heeft het Zorginstituut in een eerdere verbindende notitie met de Gezondheidsraad over
de vaccinatie van ouderen tegen gordelroos dit advies herhaald en daaraan toegevoegd dat
c
dezelfde redenatie van toepassing was voor de groep personen van 50 tot 70 jaar . Het feit dat
er op dit moment mogelijk een beter vaccin beschikbaar is, verandert niets aan deze zienswijze.
Dit advies betekent dat het Zorginstituut op dit moment afziet van een inhoudelijke beoordeling
en U daar dus geen eigenstandig rapport over ontvangt.
Mocht U een vervolgvraag hebben over het vaccineren van ouderen met een duidelijk afgebakend
individueel risico, waarvoor opname van één of meer vaccins in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem wel aan de orde zou kunnen zijn, zal het Zorginstituut op dat moment tot een inhoudelijke
beoordeling van die vaccin(s) voor deze indicaties overgaan.
Samenhang
Beide organisaties hebben het onderwerp vanuit hun eigen bevoegdheden en expertise
benaderd. De Gezondheidsraad inventariseert de stand van de wetenschap over vaccinaties,
en adviseert over een optimale strategie van vaccinaties op populatieniveau. Het Zorginstituut
adviseert over opname van specifieke vaccins in het collectief verzekerde pakket voor
individuen met een indicatie.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

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

drs. T.T.M. van Grinsven, MBA
plv. voorzitter Raad van Bestuur
van Zorginstituut Nederland
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https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2007/07/16/van-preventie-verzekerd
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2014/03/27/herpes-zoster-vaccin-zostavax-bij-gordelroos
c
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2016/06/29/gezamenlijke-notitie-van-zorginstituutnederland-en-gezondheidsraad-bij-adviezen-over-gordelroosvaccinatie
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