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Vaccinaties op maat  |  3 mei 2022  

In dit bericht:  

• Vaccinaties op maat 

• Contactgegevens 

De afgelopen tijd kreeg de GGD Amsterdam veel verwijzingen en vragen van huisartsen over 
vaccinaties die buiten de reguliere vaccinatieprogramma’s beschikbaar zijn. Via dit bericht willen wij 
u graag informeren. 

Vaccinaties op Maat  

De Gezondheidsraad heeft recent van een aantal vaccins geconcludeerd dat ze gezondheidswinst 
opleveren. Maar vanwege een te lage kosteneffectiviteit worden deze op dit moment niet gratis 
aangeboden binnen de reguliere vaccinatieprogramma’s. Mensen kunnen wel kiezen deze 
vaccinaties op eigen kosten te nemen. Het gaat over o.a. Shingrix® (Herpes Zoster), Gardasil-9® (HPV) 
en Rotarix® (Rotavirus). Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen worden ingezet. 

Als huisarts kunt u deze vaccinaties zelf voorschrijven of uw patiënt verwijzen naar het 
Reizigersadvies- en vaccinatiebureau voor een op maat advies. Een verwijsbrief is niet nodig. De 
indicatie wordt gesteld door een arts van de GGD. Men kan terecht voor een drietal vaccins; 

Shingrix® is beschikbaar voor personen ouder dan 50 jaar, of personen ouder dan 18 met een 
afweerstoornis. Het verlaagt de kans op het doormaken van gordelroos en vermindert de klachten 
van postherpetische neuralgie. 
Gardasil-9® is beschikbaar voor personen van 9 jaar of ouder. Tot en met  het 18e levensjaar valt deze 
vaccinatie in het RVP. In 2023 volgt er een inhaalcampagne voor jongeren t/m 26 jaar. 
Rotarix® is beschikbaar voor kinderen jonger dan 20 weken. Dit vaccin verlaagt bij kinderen onder de 
2 jaar het aantal ziekenhuisopnames door rotavirus met 80-98%.` 

Deze drie vaccins komen naast het reeds bestaande aanbod, waaronder hepatitis A&B, 
meningokokken-ACWY, Gele Koorts en andere reizigersvaccinaties. Het uitgebreide aanbod is ook te 
vinden op de site van de GGD Amsterdam. 

De kosten voor de vaccinatie en het consult zijn voor de cliënt. Men kan voor deze vaccinaties online 
een afspraak maken. 

Contactgegevens  

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met: 

• Algemene Infectieziekten, telefoonnummer 020 555 5337 
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https://www.rivm.nl/gordelroos/gordelroosvaccinatie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hpv-vaccinatie
https://www.rivm.nl/rotavirus/rotavirusvaccinatie
https://www.rivm.nl/gordelroos/gordelroosvaccinatie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hpv-vaccinatie
https://www.rivm.nl/rotavirus/rotavirusvaccinatie
https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/reizigersvaccinatie/prijzen/
https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/reizigersvaccinatie/



