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Betreft Advies influenza vaccinatie

Geachte heer Blokhuis,

In uw brief van 29 november 2018 (kenmerk 1448889-183408-PG) verzoekt u 
het Zorginstituut om u te adviseren over vaccinatie tegen influenza.
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. Normaal gesproken kan vaccinatie voor deze 
medische risicogroepen bekostigd worden via opname van het vaccin in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). In de specifieke situatie van het 
Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) is vaccinatie van relevante medische 
risicogroepen georganiseerd en bekostigd buiten het GVS om.

Het Zorginstituut heeft bekeken of er op dit moment situaties zijn waarin iemand 
in aanmerking zal komen voor influenza vaccinatie, waarbij die vaccinatie niet 
onder het NPG valt, maar onder de Zorgverzekeringswet zou moeten vallen. Voor 
zover bij het Zorginstituut bekend, bestaan dergelijke situaties op dit moment 
niet.

Aangezien er geen concrete pakketaanvraag is gedaan, sluit het Zorginstituut zich 
aan bij de adviezen van de commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad ten 
aanzien van de voorgestelde aanpassingen van het NPG. Het Zorginstituut ziet op 
dit moment af van een inhoudelijke beoordeling van de beschikbare vaccins en 
brengt daar dus geen eigenstandig rapport over uit.
Mocht u een vervolgvraag hebben over het vaccineren van (risico)groepen, 
waarvoor opname van influenzavaccinatie in het GVS wel aan de orde zou kunnen 
zijn, zal het Zorginstituut op dat moment tot een inhoudelijke beoordeling van de
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