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Geacht Kamerlid,  
 
Op 6 februari staat er een algemeen overleg gepland over medische 
preventie/infectieziekten. Naar aanleiding hiervan informeren wij u dat seniorenorganisatie 
KBO-PCOB blij is dat het RIVM ons betrekt bij de communicatie rondom het invoeren van de 
pneumokokkenvaccinatie onder senioren. Graag vragen wij daarnaast in het onderstaande 
uw aandacht voor de griepprik en het vaccin tegen gordelroos.  
 
Vaccinatiegraad onder zorgpersoneel 

Uit het onderzoek van Ecorys1 blijkt dat er geen wettelijke grondslag is voor een verplichting 
van de griepvaccinatie voor zorgpersoneel. Ook blijkt dat er zowel onder werknemers als 
werkgevers weinig draagvlak voor een dergelijke verplichting is. KBO-PCOB is van mening dat 
het zorgpersoneel voldoende gestimuleerd moeten worden om zich te laten vaccineren. Dit 
vraagt om een robuuste benadering door zorgaanbieders; huidige vaccinatiegraad van 10-
15% onder verpleeghuispersoneel  is immers onacceptabel. KBO-PCOB roept daarom op om 
naast de campagnes om zorgpersoneel te informeren, ook werkgevers te stimuleren actief 
het griepvaccin aan te bieden aan haar personeel. Graag ziet KBO-PCOB ook een evaluatie als 
het gaat om het effect van een deze interne campagnes. Monitoring blijft essentieel! 
Senioren moeten immers kunnen rekenen op verantwoordelijkheid van personeel om alle 
kansen om griep over te dragen in te werken. 
 
Beschikbaarheid gordelroosvaccin  
Wij krijgen veel signalen uit onze achterban van senioren die graag een gordelroosvaccinatie 
willen ontvangen van hun huisarts, mede gezien de ervaringen die zelf hebben ervaren of bij 
anderen in hun naast omgeving. In juli 2019  heeft de Gezondheidsraad een positief advies 
uitgebracht over een nieuw vaccin tegen gordelroos. Staatssecretaris Blokhuis heeft dit 
advies onder voorbehoud overgenomen. Maar de daadwerkelijke invoering van de 
gordelroosvaccinatie schiet helaas vooralsnog niet op. Het vaccin is onvoldoende 
beschikbaar om nu in te voeren. Wij willen u met klem vragen er bij de staatssecretaris op 

                                                
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/06/verplichting-griepvaccinatie-bij-zorgwerkers-
wenselijk-en-mogelijk 
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aan te dringen dat er haast wordt gemaakt bij het beschikbaar maken van dit vaccin en het 
onderdeel te maken van het Rijksvaccinatieprogramma voor volwassenen/senioren.  
 
Graag verzoeken wij u onze punten mee te nemen in uw debat. Vanzelfsprekend zijn wij 
altijd bereid uw eventuele vragen over de vaccinatie van ouderen te beantwoorden. 
  
Met vriendelijke groet,  

 
Manon Vanderkaa, directeur 


