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Onderwerp: verbindende notitie Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland bij advies Griepvaccinatie: herziening van de 

indicatiestelling 2021 

Geachte staatssecretaris, 

In november 2018 heeft u de Gezondheidsraad en het Zorginstituut Nederland om advies 

gevraagd over vaccinatie tegen influenza. Vandaag bieden beide organisaties u hun adviezen 

aan, vergezeld door deze verbindende notitie.  

In deze notitie gaan de Gezondheidsraad en het Zorginstituut Nederland kort in op de inhoud 

van hun adviezen en de onderlinge samenhang. 

Advies Gezondheidsraad 

De commissie adviseert alle eerder gedefinieerde risicogroepen in het Nationaal Programma 

Grieppreventie (NPG) te handhaven. Wel is bij een aantal risicogroepen in het NPG nadere 

specificatie volgens de commissie aangewezen. Ook raadt ze aan een aantal groepen aan het 

programma toe te voegen, namelijk: 

 personen met morbide obesitas (BMI ≥40)

 personen jonger dan 60 jaar met dementie

 personen met cochleaire implantaten

 zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap.

Bij de eerste drie groepen is het verhoogde risico op aanzienlijke ziektelast door griep van 

doorslaggevend belang. Bij zwangere vrouwen is het doel van de vaccinatie vooral de 

bescherming van zuigelingen die zelf niet gevaccineerd kunnen worden. De commissie ziet 

geen aanleiding om gezonde kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar toe te voegen aan het 

NPG omdat bij hen de ziektelast relatief laag is. Griep komt weliswaar vaak voor, maar ernstige 

complicaties treden zelden op. De nut-risicoverhouding van de vaccinatie (de 

aanvaardbaarheid) pakt voor gezonde kinderen niet gunstig uit.  

De commissie heeft de nieuwe vaccintypen beoordeeld, maar er zijn nog onvoldoende 

wetenschappelijke gegevens beschikbaar om een uitspraak te kunnen doen over de 

(meer)waarde van de nieuwe vaccins ten opzichte van degene die nu in gebruik zijn in 

Nederland. 

Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport 
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Advies Zorginstituut Nederland 

Het Zorginstituut adviseert over vergoeding vanuit het collectief verzekerde pakket 

(basisverzekering). Een vaccin kan alleen worden vergoed uit de basisverzekering indien er 

sprake is van geïndiceerde preventie. Hiervan is sprake als de verzekerde een individueel hoog 

risico op een aandoening of beperking heeft, oftewel behoort tot een medische risicogroep. De 

bekostiging van vaccinaties voor medische risicogroepen is normaal geregeld via de 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. 

Mocht u een vervolgvraag hebben over het vaccineren van risicogroepen, 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 beschikbare vaccins voor deze groepen 

overgaan.  

Samenhang tussen adviezen 
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 indien er 
sprake is van geïndiceerde preventie.  
Het Zorginstituut ziet in het geval van griepvaccinaties om bovengenoemde redenen af van een 
inhoudelijke beoordeling en sluit zich aan bij het advies van de commissie Vaccinaties van de 
Gezondheidsraad ten aanzien van de voorgestelde aanpassingen van het NPG.  

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Wijma prof. dr. Bart-Jan Kullberg 
Voorzitter Raad van Bestuur voorzitter Gezondheidsraad 
Zorginstituut Nederland 




