
Extra vaccinaties
op maat

In Nederland worden de meeste vaccinaties  
aangeboden via publieke programma’s,  
zoals het Rijksvaccinatieprogramma en  
het Nationaal Programma Grieppreventie  
of via reizigersvaccinatiecentra. 
Er zijn daarnaast ook vaccins geregistreerd 
die niet in publieke programma’s zijn  
opgenomen, maar wel beschermen tegen 
ziekten die in Nederland kunnen voorkomen. 
Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen 
worden ingezet. 

Overzicht extra vaccinaties op maat:

• Gordelroosvaccinatie 
• Griepvaccinatie  

- voor personen jonger dan 60 jaar 
• Hepatitis A-vaccinatie 
• Hepatitis B-vaccinatie  

- buiten het Rijksvaccinatieprogramma 
• Kinkhoestvaccinatie  

- voor volwassenen 
• Kinkhoestvaccinatie  

- voor zwangere vrouwen 
• Meningokokken B-vaccinatie 
• Pneumokokkenvaccinatie  

- voor ouderen 
• Rotavirusvaccinatie 
• Waterpokkenvaccinatie



Beoordeling door Gezondheidsraad en 
Zorginstituut Nederland
De ‘extra vaccinaties op maat’ worden op dit  
moment niet vergoed, maar kunnen wel gezondheids-
winst opleveren. De Gezondheidsraad en Zorginstituut 
Nederland zullen deze vaccinaties beoordelen en 
hierover een advies geven aan de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister kan  
dan besluiten of een vaccinatie wordt opgenomen in  
een publiek vaccinatieprogramma, in het basispakket 
zorgverzekeringen of dat deze op eigen kosten  
beschikbaar blijft. 

Website
Meer informatie over de extra vaccinaties op maat is  
te vinden op www.rivm.nl/vaccinaties. Op deze website 
vindt u per ziekte onder andere een overzicht van de 
geregistreerde vaccins en per vaccin een link naar de 
bijsluiter. 
Het RIVM ontwikkelt momenteel in samenwerking  
met de betrokken beroepsgroepen per vaccinatie  
een factsheet voor professionals. Deze factsheets  
zullen eveneens worden gepubliceerd op de website 
www.rivm.nl/vaccinaties. 

Nu al te gebruiken
Patiënten kunnen nu al bij u komen met de vraag voor 
extra vaccinaties. Deze kunnen alleen op voorschrift 
worden verstrekt en moeten door de patiënt zelf  
betaald worden. De vaccinaties zullen dan veelal  
in de huisartsenpraktijk of bij een vaccinatiecentrum 
worden toegediend.
Houd er rekening mee dat wanneer een vaccin  
geregistreerd is, dit niet automatisch betekent dat  
het ook verkrijgbaar is in Nederland. Uw apotheek kan u 
informeren over de beschikbaarheid en kosten van een 
vaccin. Soms is het ook mogelijk om door uw apotheek 
vaccins te laten bestellen bij de internationale apotheek. 
Hieraan zijn extra kosten verbonden. 

Vragen?
Indien u als professional vragen hebt over extra  
vaccinaties op maat, dan kunt u zich wenden tot uw 
regionale GGD of tot de Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Deze publicatie is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl/vaccinaties

De zorg voor morgen begint vandaag
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