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Geachte voorzitter, 

Hierbij informeer ik u over mijn besluit om rotavirusvaccinatie toe te voegen aan 
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het is gelukt hiervoor financiële dekking te 
vinden. Het streven is rotavirusvaccinatie vanaf begin 2024 aan te bieden aan alle 
zuigelingen in Nederland. Daarmee geef ik invulling aan de (aangehouden) motie 
van het lid Mohandis1. 
 
Tijdens het debat Medische preventie, verslavingszorg en drugspreventie van  
7 juni jl. sprak ik met uw Kamer over de rotavirusvaccinatie. Ik gaf toen aan 
graag invulling te geven aan het Gezondheidsraadadvies om rotavirusvaccinatie 
aan te bieden aan alle zuigelingen in Nederland, maar hier nog geen financiële 
dekking voor te hebben. Naar aanleiding van uw inbreng heb ik toegezegd de 
mogelijkheden voor financiële dekking nader te onderzoeken en uw Kamer 
daarover vóór de begrotingsbehandeling te informeren.  
 
Door kritisch te kijken naar de kosten voor het aanbieden van rotavirusvaccinatie 
(vermindering van de totale kosten) en scherpere keuzes te maken is het gelukt 
binnen het begrotingsartikel volksgezondheid financiële dekking te vinden voor 
opname van rotavirusvaccinatie in het RVP. Het gaat om keuzes zoals het niet 
verlengen van ZonMw programma Versterken uitvoeringspraktijk 
Jeugdgezondheidszorg en het schuiven binnen het programma artikel 
volksgezondheid op het onderdeel vaccinaties. Vanzelfsprekend monitoren wij de 
effecten van deze verschuivingen.  Dit betekent dat het RIVM, samen met de 
betrokken (uitvoerings-) partijen verder kan met de voorbereiding van de 
implementatie.  
 
 
 
 
  

 
1 Tweede Kamer 2021-2022, 32 793, nr. 617 
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Ik ben verheugd dit met u te kunnen delen en informeer uw Kamer uiteraard 
nader over nieuwe ontwikkelingen.  
 
Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Maarten van Ooijen


