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Betreft Adviesrapport 'Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie 

neemt de regie?' 

Geachte mevrouw van Ark, 

In de brief van 15 september 2021 heeft uw ministerie Zorg instituut Nederland 

gevraagd om advies uit te brengen over knelpunten binnen de vaccinatiezorg voor 

medische risicogroepen en ook oplossingsrichtingen daarvoor te inventariseren. 

Hierbij ontvangt u het adviesrapport 'Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: 

wie neemt de regie?'. Het gaat hierbij specifiek om de vaccinatiezorg die onder de 

Zorgverzekeringswet valt of zou moeten vallen. Voor advies over de 

vaccinatiezorg buiten de Zorgverzekeringswet verwijzen wij naar het RVS 

adviesrapport 'Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend'. 1 

Diverse medische risicogroepen, zoals patiënten met een verminderde afweer, 

ontvangen geen vaccinatie die voor hen noodzakelijk is. Zij hebben een medische 

indicatie voor een vaccinatie ter preventie van een gecompliceerd beloop van een 

infectieziekte. Toch blijkt in de praktijk dat in veel gevallen deze patiënten 

noodzakelijke vaccinaties niet ontvangen of vergoed krijgen. De potentiële 

gezondheidswinst die te behalen is door vaccinatie bij deze medische 

risicogroepen, wordt hierdoor onvoldoende benut. 

Dit adviesrapport is een eerste stap in het verbeteren van de vaccinatiezorg voor 

medische risicogroepen. De COVID-19 pandemie en de huidige aandacht voor 

vaccinatie geeft momentum om structureel verbeteringen in de vaccinatiezorg 

voor medische risicogroepen te realiseren. Wij hebben daarvoor eerst knelpunten 

op het domein van kennis en kenbaarheid, betaalbaarheid, en uitvoerbaarheid van 

deze vaccinatiezorg geëvalueerd. Daaruit concluderen wij dat het ontbreekt aan 

regie en verantwoordelijkheid binnen de vaccinatiezorg voor medische 

risicogroepen in Nederland. Dit gebrek aan regie en verantwoordelijk staat aan de 

basis van alle benoemde knelpunten en heeft uiteindelijk versnipperde en 

inefficiënte vaccinatiezorg voor medische risicogroepen tot gevolg. 

In samenspraak met betrokken partijen binnen de vaccinatiezorg, zijn wij tot een 

aantal aanbevelingen gekomen om de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen 

1 
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Zorginstituut Nederland 

Zorg II 

Infectieziekten, Bloed & 

Immunologie 

Willem Dudokhof 1 

1112 ZA Diemen 

Postbus 320 

1110 AH Diemen 

www.zorginstituutnederland.nl 

info@zinl.nl 

T +31 (0)20 797 85 55 

Onze referentie 2021022706 

Pagina 1 van 2 



structureel te verbeteren. Onze belangrijkste aanbevelingen zijn: 
• creëer duidelijkheid over de regie en verantwoordelijkheid;
• organiseer een zorgpad voor vaccinatiezorg van medische risicogroepen;
• maak de routes van vergoeding eenduidig

Binnen Zorginstituut Nederland zijn er initiatieven gaande om de verzekerde zorg 

voor vaccinaties te optimaliseren. Dit vanuit onze positionering als samensteller 

van het pakket van goede verzekerde zorg. Hierbij kan gedacht worden aan de 

mogelijkheid om beroepsverenigingen ook in staat te stellen om 

vergoedingsaanvragen voor vaccins in te dienen. Alsook een betere aansluiting 

van bijlage-2-voorwaarden voor vaccins in het 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem met medische richtlijnen. 

De belangrijkste rol voor het verbeteren van de vaccinatiezorg ligt bij de 

betrokken partijen. Het is aan hen om de aanbevelingen om te zetten in 

(nationaal) vaccinatiebeleid en uiteindelijk de uitvoering ervan te bewerkstelligen. 

Zorginstituut Nederland kan hierbij als 'procesarchitect' een begeleidende rol 

spelen, zodat toekomstige verbeteringen in de vaccinatiezorg voor medische 

risicogroepen gerealiseerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan het agenderen 

van deze vaccinatiezorg en het bij elkaar brengen van de betrokken partijen. 

Uiteraard zijn wij bereid een mondelinge toelichting te geven op het voorliggende 

advies. 
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