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In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad mensen

In 2021 volgen de 70-72-jarigen. In dit advies

De commissie adviseert het programma

tussen de 60 en 80 jaar eens in de vijf jaar

gaat de Commissie Vaccinaties van de raad,

opnieuw te beoordelen als de gehele groep

vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken.

op verzoek van de staatssecretaris, in op het

60- tot 80-jarigen eenmaal een uitnodiging voor

Naar aanleiding daarvan is een programma

vervolg van het programma.

pneumokokkenvaccinatie heeft gehad en de

opgezet, het Nationaal Programma

eerste vijfjaarlijkse herhaling nodig is. Naar

Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV).

De commissie constateert dat de ziektelast als

verwachting is dat in 2024 het geval. Een reden

Dat programma voorzag erin om vanaf najaar

gevolg van invasieve pneumokokkeninfecties

om eerder een herbeoordeling uit te voeren kan

2020 te gaan vaccineren, waarbij telkens mensen

is afgenomen ten opzichte van de situatie in

zijn dat er nieuwe vaccins beschikbaar komen,

van 60, 65, 70 en 75 jaar een uitnodiging zouden

april 2020. Ouderen hebben echter nog steeds

die mogelijk een langere beschermingsduur

krijgen. Toen de COVID-19-pandemie uitbrak,

zowel een verhoogd risico op een invasieve

hebben dan het huidige vaccin. Op dit moment

vroeg de staatssecretaris van Volksgezondheid,

pneumokokkeninfectie als een verhoogd risico

zijn nieuwe vaccins in ontwikkeling, maar deze

Welzijn en Sport (VWS) aan de raad of de

op een ernstig beloop van COVID-19. Daarom

zijn nog niet geregistreerd voor gebruik.

pandemie aanleiding zou moeten zijn het NPPV

adviseert de commissie de uitvoering van het

aan te passen. De Gezondheidsraad adviseerde

NPPV in de huidige vorm voort te zetten totdat

in april 2020 om bij de uitvoering van het

alle mensen van 60 jaar en ouder voor de eerste

programma voorrang te geven aan de oudste

keer zijn gevaccineerd. Dit houdt in dat jaarlijks

mensen, omdat die het meest kwetsbaar zijn.

de oudste groepen die nog niet gevaccineerd

De staatssecretaris heeft het advies

zijn een uitnodiging krijgen. Welke groepen

overgenomen. Vanwege de beschikbaarheid

wanneer precies aan de beurt zijn, hangt af

van vaccins hebben in 2020 alle 73-79-jarigen

van de beschikbare hoeveelheid vaccin.

een vaccinatie aangeboden gekregen.
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De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der wetenschap
ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet).
De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Waterstaat;
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen,
en ontwikkelingen of trends signaleren die van belang zijn voor het overheidsbeleid.
De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel
benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.

U kunt dit document downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken (2).
Den Haag: Gezondheidsraad, 2020; publicatienr. 2020/28.
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