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• Wat is de stand van zaken in NL versus internationaal? 
• Wat ontbreekt in het Nederlandse vaccinatieprogramma? 
• Wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren? 
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Zuigelingenvaccinatie 2019: wat verandert? 

Ref: Gezondheidsraadrapport nr 2018/27 



Wat ontbreekt in het programma? 

• Rotavirusvaccinatie voor alle zuigelingen 
• Vaccinatie tegen meningokokken type B 
• Vaccinatie tegen kinkhoest bij zwangere vrouwen: GR advies 
• Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen influenza 
• Vaccinatie van senioren (tot 79 jaar) tegen gordelroos 
• Vaccinatie tegen influenza bij kinderen? 
• Vaccinatie tegen waterpokken? 
• Vaccinatie tegen HPV bij adolescente jongens? 
• Vaccinatie tegen pneumokokken infecties bij senioren: GR advies 
• Vaccinatie tegen hepatitis A bij risicogroepen 
• Uitbreiding van vaccinatie tegen meningokokken types ACWY 
• Inhaalvaccinatie van niet-HPV gevaccineerde vrouwen 



Wat zijn de uitdagingen?  

• Aanpak van teruglopende vaccinatiegraad 
    (Koos van der Velden en Judith Elsinghorst) 

• Pre-emptieve en snellere rapportage en communicatie over ernstige infecties 
   (Tom Wolfs en Annemiek Verkammen) 

• Het formuleren van een visie door VWS met betrekking tot besluitvorming en 
implementatie van nieuwe vaccins 

     (Judith Elsinghorst) 

• Aanpassing van de criteria van de Gezondheidsraad voor toelating van vaccins 
in het publieke programma. 

    (Maarten van Wijhe, Nicoline van der Maas, Annemiek Verkammen) 

•  Hoe kan het RIVM samen met VWS en wetenschappers de 
informatievoorziening voor publiek en professionals verbeteren. 

    (Nicoline van der Maas) 

• Hoe kan het draagvlak vergroot worden voor introductie van nieuwe vaccins?  
     (allen) 

 
 


