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Bestaande structuren

- Rijksvaccinatieprogramma

- Influenza vaccinatie programma sinds 1997 (> 60 
jaar en medisch risicogroepen). Uptake 2018-19: 
51.3% (bij medische indicatie 70%)

- Gezondheidszorgpersoneel: kinkhoest-, influenza, Hep 
B-vaccinatie (vergoeding via werkgever)

- Hepatitis B vaccinatieprogramma van risicogroepen

- Protocol via LCI-RIVM voor Asplenie (vergoeding via 
Zorgverzekering)

- Post allogene stamceltransplantatie via hematologen

(vergoeding via Zorgverzekering)

Brussel, 10 oktober , 2019
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Bestaande structuur bij volwassenen

● 26 autonome GGDs (Gemeentelijke
Gezondheidsdienst) met 

- reizigersvaccinatiepoliklinieken

- infectieziektebestrijdingstaken (o.a. gebruik
vaccinaties als post-expositieprofylaxe)

● Commerciele instelling voor advisering over 
reizigersvaccinaties: Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering

● Vaccinatiepoliklinieken in academische centra
(m.n. reizigersvaccinaties en bij transplantatie, 
splenectomie) o.a. Amsterdam, Leiden
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Voorbeeld uit LCR richtlijn voor vaccinatie 
bij immuungecompromitteerde patienten
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‘Zou kunnen overwegen’

Bestaande aanbevelingen

o.a. Handleiding behandeling IBD 2014-15: 

“Aangezien immunosuppressiva de respons op 
pneumococcen-vaccin verminderen wordt ter
overweging gegeven alle IBD-patiënten, 
en zeker in geval van Ziekte van Crohn, bij
diagnose te vaccineren of tenminste twee 
weken voor de start van immunosuppressieve
therapie.”

Brussel, 10 oktober , 2019
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Infectierisico’s en benodigde vaccinaties

1. (Circulerende) infectieziekten, waarbij risico 
verhoogd wordt t.g.v. ziekte/medicatie

• Influenza

• Pneumokokken

• Herpes zoster

2. Ziekten waartegen in RVP gevaccineerd 
wordt en opnieuw (kunnen) circuleren 
(mazelen)

3. Reizigersvaccinaties (LCR)
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“Although no travel health vaccine is cost 
beneficial, most professionals will offer 
protection against the frequent risks, while 
most would find it ridiculous to use all available 
vaccines in every traveller.”
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Steffen, Int J Antimicrob Agents. 2003 

Incidentie
Hepatitis A: 0.3% per maand
Buiktyfus: 0.003 – 0.03% per maand
Influenza: attack rate 1% in internationale

reizen



● Grootste infectie last echter pneumokokken en influenza
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Gebruik vaccinaties gedurend 4.5 jaar
Farmaceutische kengetallen data 1 jan 2014- aug 2019: 
voorgeschreven vaccins personen > 18 jr openbare apotheken
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Door 
huisarts

Door 
specialist

Totaal

Hib 3941 4086 8027

PPV23 18990 13173 31163

PCV13 3495 3949 7444

Zostavax 1635 83 1718



Immuungecompromitteerde patiënten

1. Patiënten met chronisch inflammatoire 
aandoeningen (RA, IBD, psoriasis, SLE)

2. Patiënten met hematologische aandoeningen 
(inclusief MGUS, CLL, post stamceltransplantatie)

3. Personen met hiv (vooral bij lage CD4)

4. Transplantatie patiënten en aanloop daartoe 
(cirrose, chronische nierinsufficiëntie)

5. Patiënten met solide tumoren (vanwege 
chemotherapie)
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Reumatoïde artritis :      200.000

IBD :   60.000

Psoriasis :      400.000

CLL patiënten :  600-700/per jaar

Multiple myeloom : 750/yr (~4000 totaal)

HIV patiënten in zorg : 20.000

Nieuwe longkanker :     12.700/jaar

Hoog risico nierinsuff. :     170.000

37% van mensen > 55 years: 2 of meer chronische 
ziekten (v Oostrom, NTVG, 2011)

Aantallen in Nederland (17 miljoen inwoners)



Vacuüm: behoefte aan één geïntegreerde hand-
leiding voor immuungecompromitteerde patiënten

1. Welke risico’s op infectieziekten bij deze groepen?

2. Wat zijn (inter)nationale aanbevelingen voor
vaccinatie met welke effectiviteit/immunogeniciteit?

3. Wat is optimale toedieningsschema (booster, titers)

4. Welke vaccins zijn gecontra-indiceerd?

5. Welke immuunsuppressiva zijn er en welke
(doseringen) zijn sterk immuunsuppressief?

6. Welke vaccins zijn, welke zijn geadjuveerd en welk
component van het immuunsysteem (B of T-cel) 
speelt de belangrijkste rol?

Brussel 10 oktober 2019
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Leden stuurgroep: 
1. Mark Bijl (immunoloog/reumatoloog 

Martini) 
2. Leo Visser (infectioloog LUMC/LCR)
3. Ger Rijkers (immunoloog, UCR)
4. Lieke Sanders 

(kinderarts/immunoloog WKZ)
5. Helma Ruijs (vaccinatiezorg/RVP 

RIVM)
6. Michiel Betjes (nefroloog EMC)
7. Joris van Montfrans

(kinderarts/immunoloog WKZ)
8. Erik van Maarsseveen (klin. 

Farmacoloog/zh-apotheker UMCU)
9. Wim Opstelten (huisarts NHG)
10. Jolanda Hoefnagel (GGD arts, 

praktische toepasbaarheid)
11. Rolf Appels (MA, RIVM)
12. Floor Elfrink (LCR)

Coordination: LCI/RIVM Albert Vollaard

Inflammatory diseases

HIV

Chemotherapie 

Solid organ transplantation

Haematologic diseases/SCT



Obstakels

●Provider hesitancy

●Vergoeding
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Provider hesitancy
1. We zien het nooit

� Correct voor Invasieve pneumokokken ziekte (10/100.000)

� Er bestaat echter geen pneumonie-surveillance in NL

� Influenza en pneumokokken:

• Vaak geen diagnostiek verricht of niet mogelijk

• Geen melding / Geen pneumokokkenpneumonie registratie

� Alleen i.v.m. Herpes Zoster nu belangstelling voor Shingrix

2. Vaccin werkt toch niet

– Er zullen ook geen effectiviteitsonderzoeken komen

– Gebrek aan goede reviews over immunogeniciteit

3. Het vaccin wordt toch niet vergoed
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European collaboration:
Clinicians from the ESGICH group 
(European Study Group Infection 
Immunocompromised Hosts

Oriol Manuel (Lausanne)
Albert Vollaard(Bilthoven)



Vergoedings-issues

Gedeeltelijk gesloten systeem van ziektekostenverzekering: niet 
vergoed tenzij op ‘positieve lijst’

● Extramurale geneesmiddelen, ook vaccins 

● Dure intramurale geneesmiddelen 

● Fysiotherapie 

Wettelijke vereiste: zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en 
praktijk EN indicatievereiste 

– Effectiviteit: Stand van Wetenschap en Praktijk, GRADE

– Kosteneffectiviteit 

– Noodzakelijkheid 

› Ziektelast

– Toepasbaarheid 

› Budget impact 
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Voorzienigheid versus technologie


