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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 
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Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport over het bericht dat het Meningokokkenvaccin ACWY nog steeds niet 
vergoed wordt voor mensen met een niet-functionerende milt (ingezonden 
10 januari 2023). 

Mededeling van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 30 januari 2023). 

Vraag 1
Klopt het dat het meningokokkenvaccin ACWY (Nimenrix) nog steeds niet 
wordt vergoed voor mensen met een niet-functionerende milt?1 

Vraag 2
Bent u ervan op de hoogte dat de toenmalig Minister voor Medische Zorg in 
2020 op schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP) hierover schreef 
«Voor de specifieke vaccinatie Nimenrix heeft de fabrikant nooit een verzoek 
voor opname in het GVS gedaan. Ik zal daarom, zoals hierboven al vermeld, 
de fabrikant verzoeken om alsnog een vergoedingsdossier in te dienen»? 

Vraag 3
Is destijds na deze toezegging contact geweest met de fabrikant van dit 
vaccin over het indienen van een vergoedingsdossier? Zo ja, waarom heeft 
dit destijds niet geleid tot opname van dit vaccin in het Geneesmiddelenver-
goedingssysteem (GVS)? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4
Bent u bereid om u ervoor in te zetten dat het meningokokkenvaccin ACWY 
(Nimenrix) alsnog wordt opgenomen in het GVS voor mensen met een 
niet-functionerende milt? 

Mededeling 

De vragen van het lid Hijink (SP) over het bericht dat meningokokkenvaccin 
ACWY nog steeds niet vergoed wordt voor mensen met een niet-
functionerende milt (2023Z00119) kunnen tot mijn spijt niet binnen de 
gebruikelijke termijn worden beantwoord. 

1 Onderhands meegestuurde casus.

 
 
 
ah-tk-20222023-1387
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Aanhangsel 1



De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoor-
ding meer tijd vergt. 
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen 
toekomen.
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