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HollandBIO: rennen met de koplopers 

Een ijzersterk 

innovatieklimaat 
Technologie voor een 

betere toekomst 

Sneller & beter van 

lab naar patiënt 

Voorkomen is beter 

dan genezen 



Het zal jullie niet ontgaan zijn… 

#ikvaccineer 



Uitdagingen vragen om een integrale visie op vaccinatie 

• Omgaan met vaccinatietwijfel  
en de dalende vaccinatiegraad 

• Anticiperen op grensoverschrijdende 
infectieziekten  

• Nieuwe wetenschappelijke inzichten:  
een leven lang vaccineren 

• Vraag en aanbod afstemmen 
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 7.  Proactief, anticiperend  
     vaccinbeleid 



“Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins 
onvoldoende benut worden”  
(“het individueel, collectief en publiek belang van vaccinatie”, 2013) 

“Mijn voornemen is een vaccinatiezorgmodel 
waarin alle vaccins, ook wanneer zij niet worden 
opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP), de weg naar de burger kunnen vinden. ”  
(geparafraseerd uit “Kamerstuk 32793 nr. 151”, 2014) 



• Vergoeding via 
verzekeraar 

• Verwijzing arts 
nodig 

• Vergoeding via 
Rijksbegroting 

• Doelgroep actief 
benaderd 

Vaccin registratie 
(EMA/CBG) 

Agendering 
(VWS/GR/RIVM/ZIN) 

Advisering  
(GR en ZIN) 

Beleidsreactie  
(VWS) 

Individuele aanvraag 

Programmatisch 
aanbod 

Basisdocument RIVM 

Verzekerd aanbod 

 
Implementatie & 

uitvoer (RIVM) 
 

Loket vaccinadvies & 
Horizonscan vaccins 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onverzilverde 
gezondheidswinst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitstel agendering: 
geen prioriteit 

Vervolgonderzoek 
naar implementatie, 
uitvoerbaarheid en 

betaalbaarheid 

Aanbesteding: is er 
genoeg vaccin 

aanbod? 

• Voor eigen 
rekening 

• Doelgroep niet 
actief benaderd 

Uitstel advies  
bij de GR  

Lange doorlooptijd 
advies bij de GR  

Waterpokkenvaccinatie 

Pneumokokkenvaccinatie 
(ouderen) 

Rotavirusvaccinatie 

HPV- vaccinatie  
(jongens) 



Vraag en aanbod afstemmen 

 

Overgenomen en aangepast van IFPMA. The complex journey of a vaccine. bezocht Jan 2018; 

http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/IFPMA_Complex_Journey_Vaccine_Infographic_2014.pdf
http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/IFPMA_Complex_Journey_Vaccine_Infographic_2014.pdf
http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/IFPMA_Complex_Journey_Vaccine_Infographic_2014.pdf


Aanbevelingen & het belang van een multi stakeholder aanpak 
 

Structurele advisering 
over elk geregistreerd 

vaccin 

Met een brede blik op 
alle mogelijke 

toegangsroutes 

Actieve 
communicatie 

richting de doelgroep 

Voor elk vaccin een 
toegangsroute op 

maat 
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