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Directie Publieke gezondheid 

• Crisisbeheersing en Infectieziekten 

• Infectieziekten 

• Vaccinatie (Rijksvaccinatieprogramma en Nationaal 
Programma Grieppreventie) 

• Antibioticaresistentie 

• Seksuele gezondheid 

• Crisisbeheersing 

 

• Openbare Jeugd- en Gezondheidszorg 

 

• Financieel beleid en Ethiek 

 

 



Advisering over vaccinaties 

• De toevoeging van vaccins aan een programma van de overheid is 
gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk advies en een 
zorgvuldige afweging.  

 

• Sinds 2014 is er op verzoek van de toenmalige minister van VWS een 
samenwerkingsverband tussen de GR en ZIN voor de advisering over 
vaccinaties.  

 

• De GR beoordeelt of een vaccin in het RVP moet worden opgenomen 
op basis van alle beschikbare wetenschappelijke kennis en aan de 
hand van vastgestelde criteria. 

 

• ZIN beoordeelt of het vaccin voor een bepaalde doelgroep in het 
verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) past. 

 

• GR en ZIN maken gezamenlijke oplegnotitie bij beide adviezen over 
de samenhang en de gezondheidswinst die behaald kan worden. 
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Advisering maatregelen bestrijding of 
preventie 

Outbreak 
Management 
Team (OMT) 
Experts adviseren 
over bestrijding 
van 
infectieziekten 

 

Advies gaat naar 
Bestuurlijk 
Afstemmings-
overleg 

Gebeurtenis  
Bestuurlijk 
afstemmings
-overleg 

Minister VWS 
(bij zoönosen 
VWS en LNV) 

Outbreak 
Management 
Team 

Professionals  
Politiek-
bestuurlijke  
advisering  

Interdepartementaal 
overleg 

Vertaling besluiten 
in praktische 
richtlijnen en 

communicatiemidd
elen door CIb i.s.m. 
betrokken partners 

Lokale actie 
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Maatregelen voor bestrijding of preventie (2) 

• Het Bestuurlijk 
Afstemmingsoverleg (BAO) 
wordt voorgezeten door de DG 
Volksgezondheid (DGV) 

• Verschillende partijen 
vertegenwoordigd:  

• Ministerie(s), VNG, GGD 
GHOR Nederland, IGJ  

• Afhankelijk van problematiek 
ook andere partijen. 

• Besluitvorming door minister 
en/of staatssecretaris 

Gebeurtenis  

Bestuurlijk 
afstemmings-
overleg 

Minister 
VWS (bij 
zoönosen 
VWS en 
LNV) 

Outbreak 
Managem
ent Team 

Professionals  Politiek-
bestuurlijke  
advisering  

Interdepartementaal 
overleg 

Vertaling 
besluiten in 

praktische 
richtlijnen en 

communicatiem
iddelen door 

CIb i.s.m. 
betrokken 

partners 

Lokale 
actie 
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Nieuwe ontwikkelingen vaccinatiebeleid
   
Rijksvaccinatieprogramma: 

• Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen 

• Maternale kinkhoestvaccinatie 

• Inhaalcampagne vaccinatie meningokokken ACWY voor 15-18 
jarigen (n.a.v. OMT/BAO) 

 

Nationaal Programma Grieppreventie 

• Van trivalent naar quadrivalent vaccin (n.a.v. OMT/BAO) 

• Onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid verplichten 
griepvaccinatie onder zorgverleners 

 

Ouderen 

• Pneumokokkenvaccinatie aan ouderen van 60, 65, 70 en 75 
jaar 
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Vaccinatiebrief staatssecretaris 
Zes actielijnen voor vaccinatiebereidheid 

 

 1. Beter aansluiten met onderzoek, voorlichting en 
communicatie 
 

2. Actief tegengaan van onjuiste informatie 
 

3. Rol van professionals verder versterken 
 

4. Mogelijkheden bieden om vaccinatie in te halen  
 

5. Meer aandacht voor HPV 
 

6. Onderzoek naar oplossingsrichtlijnen met betrekking tot de 
kinderopvang 



Dank! 


