
Voorkomen is beter dan genezen: 
Dossier vaccinatie
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We laten al 9 jaar gezondheidswinst liggen door onderbenutting van vaccins

Plenair debat over vaccinatie in Nederland

14 februari 2019

Staatssecretaris verzoekt RVS om 
verkenning naar vaccinatiestelsel

18 februari 2020

Actielijnen Verder met Vaccineren
19 November 2018

Mazelen

25 maart 2021

RVS: het vaccinatiestelsel nader verkend – er is eerder
sprake van een lappendeken dan van een stelsel

ZIN: vaccinatiezorg voor medische risicogroepen
te versnipperd: wie neemt regie?

28 juni 2021

Corona

Stijging meningokokken W

GR: er blijft gezondheidswinst liggen omdat 
vaccins tussen wal en schip vallen.

3 okt 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222013

Elk geregistreerd vaccins direct een advies

Trek lessen uit de OMT-BAO aanpak

Betrek apotheker in vaccinatieproces

Griep-
uitbraak

Legislative proposal Veldman (VVD) 
11 februari 2021

Start (voorloper) prioriteringsoverleg

3 juli 2014

Start vaccinatiealliantie
26 maart 2019

Start 
Horizonscan 
vaccins

1 dec 2017

Daling vaccinatiegraad binnen het RVP

Ga na of GR- en RIVM-advies parallel kan

Betere communicatie in en naast het RVP

Anticipeer op infectieziekten met reële optiewaarden

Verzoek GR dit mee te nemen in heroverweging kader

Hoe communiceren 
over vaccins binnen én 
buiten het RVP (n.a.v. 
dit artikel uit de 
Volkskrant + reactie 
van de Staatssecretaris)

https://www.raadrvs.nl/werkagenda/schurende-stelsels/vaccinatiestelsel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/19/kamerbrief-verder-met-vaccineren
https://www.rivm.nl/mazelen/mazelen-in-nederland
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/03/25/vaccinatiestelsel
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/06/11/advies-vaccinatiezorg-voor-medische-risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/meningokokken/meningokokken-acwy-vaccinatie
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2013/10/03/het-individuele-collectieve-en-publieke-belang-van-vaccinatie
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkw0qjzeb2xu
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkw0qjtwp95u
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkw0qjvsn5qv
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/actieplan-wintersterfte-dringend-nodig/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z24784&did=2020D52015
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-151.html
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/blokhuis-start-vaccinatiealliantie/
https://www.rivm.nl/nieuws/vaccinatiegraad-stabiel-deelname-daalt-niet-langer
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vlg9d9l0b8z5
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-extra-vaccinaties-kunnen-levens-redden~b6810d67/
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De knelpunten in het beoordelingstraject voor vaccins in Nederland

Ongerealiseerde 
gezondheidswinst

Vaccin registratie
(EMA/CBG)

Agendering
(VWS/GR/RIVM/ZIN)

Advisering
(GR en ZIN)

Beleidsreactie
(VWS)

Loket vaccinadvies & 
Horizonscan vaccins

Basisdocument RIVM

Verzekerd aanbod

Implementatie & 
uitvoer (RIVM, 

zorgprofessionals)

Programmatisch 
aanbod

Individuele aanvraag

Uitstel agendering: 
geen prioriteit

Uitstel advies 
bij de GR

Lange doorlooptijd 
advies bij de GR

Aanbesteding: is er 
genoeg vaccin 

aanbod?

Vervolgonderzoek 
naar implementatie, 
uitvoerbaarheid en 

beschikbaarheid

Vergoeding voor 
eigen rekening

Doelgroep niet 
actief benaderd

Vergoeding via 
Rijksbegroting

Doelgroep actief 
benaderd

Vergoeding via 
verzekeraar

Verwijzing arts 
nodig Beoordelingsroute

Input stakeholders

Vertragende factoren

Legenda
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2 | ADVISERINGSFASE
De tijd waarin de GR een advies opstelt over de opname van het vaccin in een programma.

Het advies over de invoer van een HPV vaccinatie bij jongens kostte 3 jaar.

Een vaccin ligt gemiddeld 9 jaar op de plank door trage beoordeling, onderbenutting 
van de routes naar de arm en gebrek aan kennis op individueel niveau

1 | AGENDERINGSFASE
De tijd tussen registratie van een nieuw vaccin en de start van advisering door de GR.

Het allereerste waterpokkenvaccin wachtte 15,7 jaar op advies.

3 | BELEIDSFASE
De tijd tussen publicatie van het GR-advies en de definitieve beleidsreactie van het 
ministerie van VWS.

Extra onderzoek naar uitvoerbaarheid en betaalbaarheid vertraagde de beleidsreactie op 
maternale kinkhoestvaccinatie tot 2,6 jaar.

4 | IMPLEMENTATIEFASE
De tijd die het RIVM nodig heeft om tot uitvoer van de vaccinatie te komen 
na een besluit tot invoer. Omvat ook tenderprocedures.

De bredere invoer van de HPV vaccinatie duurt met 2,1 jaar vooralsnog het langst.

9 jaar
liggen vaccins 
in Nederland 

gemiddeld op de 
plank, voor ze via 
een programma 

een arm bereiken.

Infectieziekte # vaccins

Gordelroos 2

HPV 4

Kinkhoest 2

Meningokokken 6

Rotavirus 2

Pneumokokken 4

Waterpokken 3
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Gewenste oplossingsrichtingen

1. Een passende toegangsroute tot vaccins, binnen één jaar na registratie

2. Implementatie van vaccinaties binnen één jaar na keuze voor een route

3. Proactieve en effectieve communicatie over het totale vaccinatie-aanbod

4. Betere benutting van internationale data en adviezen

5. Een vaccinatieakkoord/infectiepreventieakkoord

6. Een –preventief aangevraagd – budget voor preventie, zodat een vaccin dat door de GR 
kosteneffectief bevonden is, daarna direct ingevoerd kan worden.




