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Uw brief

Bijlage(n)
Geachte mevrouw Witkamp, -

Met deze brief reageer ik op uw open brief van 14 februari 2019. Deze brief heeft Correspondentie uitsluitend

u gezonden mede namens een aantal ouders die van heel dichtbij te maken richten aan het retouradres

hebben gehad met de gevolgen van meningokokkenziekte. met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan alle getroffenen van de
meningokokkenziekte en hun naasten. U zult begrijpen dat de verhalen over
kinderen die zijn overleden, gehandicapt zijn geraakt of ernstig moe(s)ten lijden
door de meningokokkenziekte mij ook persoonlijk zeer raken.

In uw brief geeft u aan dat u er vanuit ging dat de vaccinaties uit het
Rijksvaccinatieprogramma beschermden tegen meningokokkenziekte, maar dat u
niet wist dat er niet tegen alle typen meningokokken werd gevaccineerd in het
Rijksvaccinatieprogramma. Ook vraagt u aan de overheid om het
meningokokkenvaccin B beschikbaar te stellen voor iedereen.

Op 28 maart 2019 heb ik de Tweede Kamer mijn beleidsreactie op het advies van
de Gezondheidsraad gezonden.’ Ik heb besloten om het Gezondheidsraadadvies
over te nemen en het Rijksvaccinatieprogramma uit te breiden met
meningokokkenvaccinatie tegen serotypen A,C,W,Y voor kinderen op de leeftijd
van 14 maanden en voor kinderen in het jaar dat zij 14 jaar worden (hierna: 14
jarigen). Ik heb ook besloten om de meningokokken B vaccinatie vooralsnog niet
op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma, omdat er volgens de
Gezondheidsraad nog onduidelijkheid is over de effectiviteit van dit vaccin. Het
vaccin geeft relatief veel bijwerkingen (hoge koorts) en het vaccin is niet
kosteneffectief.

Ik hecht eraan te melden dat het RIVM de incidentie van meningokokkenziekte
nauwlettend in de gaten houdt. Wanneer er sprake is van een substantiële
toename, kan ik hierop door de structuur van het outbreak management team

1 htts://wwwrijksoverheidnh/documenten/kamerstukken/2019/O3/28/kamerbrief-met-
beleidsreactie-advies-ciezondheidsraad-meninciokokkenvaccinatie
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(OMT) en het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAD) snel actie ondernemen. Directie Publieke
Gezondheid

Ik vertrouw erop dat de Gezondheidsraad alle relevante informatie in zijn advies en

heeft meegewogen. Zoals ik ook in mijn beleidsreactie heb aangegeven, kan
nieuwe relevante wetenschappelijke informatie reden zijn voor een nieuw advies Kenmerk

van de Gezondheidsraad, respectievelijk een nieuwe beleidskeuze. 1497746-188146-PG

In de brief aan de Tweede Kamer geef ik ook aan dat ik goed begrijp wanneer
mensen wat betreft meningokokken B vaccinatie op individueel niveau een andere
afweging maken over het vaccineren van zichzelf of hun kinderen. Het vaccin
tegen meningokokken B is op eigen kosten verkrijgbaar via de huisarts of een
vaccinatiecentrum (zoals een GGD).

Ik trek het me aan dat u aangeeft onvoldoende voorgelicht te zijn en ik zie het als
mijn verantwoordelijkheid om de voorlichting te verbeteren. Goede informatie
hierover moet makkelijk te vinden zijn. Er is al informatie voor publiek en
professionals over meningokokken B-vaccinatie beschikbaar op de website van het
RIVM, maar ik ga in overleg met het RIVM bekijken hoe we de informatie over
meningokokken B-vaccinatie nog beter onder de aandacht kunnen brengen.

Ten slotte wil ik alle ouders en kinderen die getroffen zijn door de
meningokokkenziekte nogmaals veel sterkte wensen.

Een afschrift van deze brief zend ik aan de Nederlandse Vereniging van
Kinderartsen.

Hoogachtend,

7V
de staatssecretaris n Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Paul Blokhui
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