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Kamerbrief 'Voortgang Vol vertrouwen in vaccinaties' 

1. Aanleiding 
De Kamer wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen 
in de vaccinatiegraad. In de zomer wordt dit gedaan aan de hand van het 
Vaccinatiegraadrapport van het RIVM, in de winter aan de hand van voorlopige 
opkomstcijfers. Met deze brief gaat u ook in op enkele relevante ontwikkelingen 
en geeft u ook uw beleidsreactie op de adviezen van de Gezondheidsraad over het 
RVP schema en Meningokokken B. 

2. Geadviseerd besluit 
Akkoord met de brief en deze laten verzenden.  
Akkoord met het overnemen van het advies van de Gezondheidsraad over het 
RVP-schema, mits hiervoor dekking op de PG begroting te vinden is.  

3. Kernpunten 
De kernpunten uit de brief zijn:  

- Op 4 juli 2022 heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over uw aanpak 
om de vaccinatiegraad te verhogen, de aanpak ‘Vol vertrouwen in 
vaccinaties’. Dit is een vervolg op de aanpak Verder met vaccineren van 
uw voorganger. Met deze brief geeft u de Tweede Kamer een stand van 
zaken over ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’. 

- In de brief worden ook de voorlopige cijfers over de opkomst van het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met de Kamer gedeeld. 

- Op 4 juli 2022 is de Tweede Kamer voor het laatst geïnformeerd aan de 
hand van het vaccinatiegraadrapport 2021 van het RIVM. De 
opkomstcijfers in dat rapport gaven aan dat in 2021 de opkomst was 
gedaald met gemiddeld 1%, wat vergelijkbaar is met andere Europese 
landen. 

- De cijfers over de opkomst bij de RVP-vaccinaties in 2022 zijn niet goed 
te vergelijken met voorgaande jaren, vanwege de invoering van informed 
consent per 1 januari 2022. Voor de zuigelingenvaccinaties waarover 
gerapporteerd wordt is het effect van het informed consent wel minder 
groot dan voor de HPV-vaccinaties omdat deze zuigelingen grotendeels al 
voor 1 januari 2022 in aanmerking kwamen voor vaccinatie.   

- De gerapporteerde cijfers zijn een onderschatting van de daadwerkelijk 
opkomst en een vergelijking maken met voorgaande jaren is minder goed 
mogelijk.  
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- In de brief wordt aangegeven wat de stand van zaken is op informed 
consent en dat er een wetswijziging in consultatie is.  

- De voorlopige cijfers voor de opkomst van meisjes en jongens bij HPV 
laten een positief beeld zien, zelfs met de impact van informed consent.  

- In de brief worden ook een aantal andere relevante ontwikkelingen op het 
gebied van vaccinaties besproken: de invulling van de motie m.b.t. de 
doorlooptijd voor vaccins, de werkagenda van de Gezondheidsraad (GR), 
uw beleidsreactie op de GR adviezen over de evaluatie van het RVP-
schema en meningokokken B en de stand van zaken bij de vaccinaties 
tegen gordelroos, rotavirus en de aanvullende HPV-campagne voor 
jongvolwassenen.  

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
- Conform een eerdere motie van het lid Veldman cs. geeft u de Kamer 

twee keer per jaar (winter en zomer) een update over de ontwikkelingen 
ten aanzien van de vaccinatiegraad. Met deze Kamerbrief behoudt u dit 
ritme.  

- Het lid Paulusma (D66) heeft in de procedurevergadering van 29 
september 2022 verzocht om een nadere uiteenzetting van de kosten en 
het inkoopproces met betrekking tot rotavirusvaccinatie. In deze brief 
gaat u hierop in.  

- In de brief doet u een motie af van de leden Den Haan (fractie Den Haan) 
en Heerema (VVD) van 6 juli 2022. De motie verzocht u om in overleg 
met veldpartijen tot voorstellen te komen die de doorlooptijd voor vaccins 
met EMA-goedkeuring tot inzet in de praktijk in Nederland drastisch 
omlaag brengen.  

- Op 1 december 2022 zijn nog Kamervragen gesteld door de leden Tielen 
en Heerema (beiden VVD) over de ontwikkeling van het vertrouwen van 
Nederlanders in vaccinaties. Deze vragen raken aan uw aanpak ‘Vol 
vertrouwen in vaccinaties’. De antwoorden zijn op 13-1-2023 aan de TK 
verzonden.  

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
 
De invoering van informed consent heeft invloed op de vaccinatiegraadcijfers. De 
nieuwste cijfers zijn een onderschatting van de daadwerkelijke opkomst. Hierdoor 
is de ontwikkeling van de vaccinatiegraad lastig te volgen en te duiden.   

c. Financiële en personele gevolgen 
Met de Kamerbrief worden geen nieuwe financiële verplichtingen aangegaan.  

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
De wetswijziging die de basis creëert voor het uitwisselen van gepersonaliseerde 
vaccinatiegegevens tussen het RIVM en de JGZ is op 18 januari in consultatie 
gegaan. De wetswijziging is onderdeel van de Verzamelwet gegevensverwerking 
II.  

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De brief (of delen ervan) is afgestemd met FEZ, RIVM, GGD GHOR, Actiz, AJN, 
GR, CBG en ZIN.  
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f. Gevolgen administratieve lasten 
nvt 

g. Toezeggingen 
Met deze brief houdt u het ritme vast om de Kamer twee keer per jaar te 
informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de opkomst en de 
vaccinatiegraad.  
 
In de brief gaat u in op het verzoek van lid Paulusma over de rotavirusvaccinatie.   
 
In de brief doet u de volgende toezeggingen:  

- U zal de TK voor de zomer informeren over de resultaten van de RIVM 
flitspeiling onder 1000 ouders.  

- U zal op basis van de definitieve vaccinatiegraadcijfers die u zomer 2023 
met de TK deelt bezien of en wat voor inzet nodig is om de BMR-
vaccinatiegraad te verhogen.  

- U zegt toe de TK te informeren over het vervolg mbt het GR advies RVP 
schema.  

- U informeert de TK rond de zomer over de ontwikkeling van de 
vaccinatiegraad, de stand van zaken op de aanpak ‘Vol vertrouwen in 
vaccinaties’ en de stand van zaken op de lopende implementaties.  

h. Fraudetoets 
nvt 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  




