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Datum 30 juni 2021 
Betreft Advies rotavirus vaccinatie 
 
 
 
Geachte heer Blokhuis, 
 
In uw brief van 30 juni 2020 (kenmerk 207422-PG) verzoekt u het Zorginstituut 
om te bezien of de gezamenlijke notitie (met de Gezondheidsraad) betreffende 
vaccinatie tegen rotavirus herzien moet worden.  
Het Zorginstituut adviseert over opname van specifieke vaccins in het collectief 
verzekerde pakket (basisverzekering). Een vaccin kan alleen worden vergoed uit 
de basisverzekering indien er sprake is van geïndiceerde preventie. Geïndiceerde 
preventie wil zeggen dat de verzekerde een individueel hoog risico op een 
aandoening of beperking heeft. Vaccinatie voor deze medische risicogroepen kan 
bekostigd worden via opname van het vaccin in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).  
 
Het Zorginstituut heeft bekeken of de in 2017 geschreven rapporten nog actueel 
zijn. Zoals de Gezondheidsraad ook aangeeft in zijn advies, blijkt uit 
epidemiologische gegevens van het RIVM dat er tot 2019 geen veranderingen te 
zien zijn wat betreft het rotavirus. Hierdoor zijn de analyses over universele 
vaccinatie uit 2017 nog steeds bruikbaar. Wel is vanaf maart 2020 de incidentie 
vele malen lager door de impact van de coronamaatregelen. De enige nieuwe 
afwijkende gegevens komen uit de RIVAR studie en betreffen gegevens over de 
subpopulatie van kinderen uit de risicogroepen. Echter deze nieuwe resultaten 
geven wat ons betreft geen aanleiding om de indertijd geschreven rapporten aan 
te passen. Het effect van de nieuwe data zou minimaal zijn en de conclusies van 
de rapporten naar verwachting niet veranderen. 
 
Er is geen concrete pakketaanvraag gedaan. Het Zorginstituut ziet op dit moment 
af van een hernieuwde inhoudelijke beoordeling van de beschikbare vaccins en 
brengt daar dus geen nieuw rapport over uit.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 


