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Geachte minister,
De Gezondheidsraad, als onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad van regering en parlement,
en het Zorginstituut Nederland, als adviesorgaan van de overheid over het verzekerde pakket en
over innovaties en kwaliteit in de zorg bieden u met deze gezamenlijke brief twee adviezen aan
over aanpassing van de vaccinatiestrategie voor kinkhoest en de financiering daarvan. Deze
gezamenlijke aanbieding doen wij in het kader van uw voornemen om onze beide organisaties een
gezamenlijke rol te geven in de Beoordelingskamer Vaccinaties (BKV)’.
Twee vragen, twee adviezen
In maart 2015 heeft u de Gezondheidsraad de vraag gesteld of voor een effectieve bestrijding van
kinkhoest aanpassing van de vaccinatiestralegie noodzakelijk is. In het verlengde daarvan heeft u
in juni2015 aan het Zorginstituut gevraagd wat de eventuele pakkettechnische gevolgen zouden
zijn van de door de Gezondheidsraad voorgestelde oplossing(en).
In zijn advies Vaccinatie legen kinkhoesi: doel en strai’egie (2 december 2015), adviseert de
Gezondheidsraad om het publieke vaccinatieprogramma van zuigelingen tegen kinkhoest aan te
vullen met vaccinatie van zwangere vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap. De
Gezondheidsraad beargumenteert dat deze aanvullende maatregel past binnen de publieke
bescherming tegen kinkhoest, waardoor financiering uit publieke middelen in de rede ligt. De
Gezondheidsraad acht geen gronden aanwezig om vaccinatie tegen kinkhoest van oudere kinderen
of volwassenen als publiek of collectief belang aan te merken en als zodanig te financieren.

‘Brief VWS aan Tweede Kamer 4
Vaccinatiezorg’, 3juli2014 (kenmerk 394767-122278-PG).
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Het Zorginstituut constateert dat er bij de door de Gezondheidsraad benoemde doelgroep voor
kinkboestvaccinatie geen sprake is van geïndiceerde preventie, maar van collectieve preventie.
Volgens staand beleid van het Zorginstituut horen vaccinaties die niet beschouwd kunnen worden
als geïndiceerde preventie niet thuis in de Zorgverzekeringswet. In de wetenschap dat financiering
van kinkhoestvaccinatie van zwangeren via publieke middelen mogelijk is op grond van het advies
van de Gezondheidsraad is er geen reden om een uitzondering op dit beleid te maken. Het
Zorginstituut adviseert om de vaccinatie van de door de Gezondheidsraad benoemde doelgroep
niet (en laste van de Zorgverzekeringswet te brengen op basis van een continuering van zijn beleid
bij voorgaande adviezen over collectieve preventie. In het bijgevoegde rapport ‘Aanvullende
kinkhoestvaccinatie: perspectief zorgverzekering’ kunt u de overwegingen vinden die tot dit
advies van het Zorginstituut hebben geleid.

Adviseringsproces in de geest van de Beoordelïngskamer Vaccinaties
De adviezen van de Gezondheidsraad en het Zorginstituut zijn de eerste adviezen in de geest van
de Beoordelingskanier Vaccinaties (8KV). Het perspectief van de Commissie Vaccinaties van de
raad was het gehele spectrum van vaccinatiezorg en de rol van de overheid daarin: van zorg voor
eigen rekening van individu of bedrijf waarbij de overheid alleen verantwoordelijk is voor de
beschikbaarheid en de informatievoorziening, via collectieve regeling om gelijke toegang tot
essentiële zorg te realiseren, tot en met de publieke vaccinatieprogramma’s, zoals het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP), waarbij de overheid verantwoordelijk is voor de uitvoering,
de monitoring en de evaluatie. Om afstemming te bevorderen waren in het commissieproces van
de Oezondheidsraad waarnemers vanuit het Zorginstituut betrokken. Ook anderszins kreeg de
samenwerking vorm door gebruik te maken van elkaars expertise: het Zorginstituut vergeleek
gepubliceerde rekenmodellen en voerde met geactualiseerde gegevens en nieuwe
wetenschappelijke inzichten nieuwe modelberekeningen uit van de budgetimpact en de
kosteneffectiviteils-verhouding van de aanbevolen vaccinatie van zwangere vrouwen tegen
kinkhoest.
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Onderscheiden verantwoordelijkheden, gezamenlijk werken
De Gezondheidsraad inventariseert op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport de stand van de wetenschap over vaccinaties, en adviseert over een optimale strategie van
vaccinaties vanuit een wetenschappelijk perspectief. Het Zorginstituut heeft een adviestaak met
betrekking tot opname van vaccins in het collectief verzekerde pakket. Beide organisaties hebben
met behoud van hun eigen bevoegdheden ieder een advies opgesteld waarbij ze maximaal gebruik
gemaakt hebben van elkaars expertise en beschikbare informatie.
Met genoegen bieden wij u de gebundelde adviezen, vergezeld van deze verbindende notitie, aan
en hopen u samen voldoende geïnformeerd te hebben.
t
Met vrifleroe

drs. A.H.J. oerkamp,
voorzitter Raad van Bestuur
van Zorginstituut Nederland
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