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Toetsingskader

Advies Gezondheidsraad

“De toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma: naar een 
programma voor alle leeftijden (2007) zeven criteria” 



Criteria toetsing

Ernst en omvang 
van de ziektelast Effectiviteit Veiligheid

Aanvaardbaarheid 
van de vaccinatie

Doelmatigheid van 
de vaccinatie

Prioritering van de 
vaccinatie



Criterium 6

Doelmatigheid vaccinatie
•Voordat een vaccinatie in een publiek vaccinatieprogramma 

kan worden opgenomen, moet het volledige spectrum van 
kosten, opbrengsten, gewenste en ongewenste 
gezondheidseffecten van die vaccinatie beoordeeld worden.

• 2007 RVP advies, p. 121 e.v.



De verhouding tussen de kosten en de gezondheidswinst is gunstig 
in vergelijking met andere mogelijkheden om de ziekte te 
reduceren.



Als een alternatief vaccinatieschema of een andere preventieve benadering 
mogelijk zijn, dan moet de voorgestelde vaccinatie daarmee vergeleken worden.

Bij een nieuwe vaccinatie wordt vergeleken met de situatie zonder vaccinatie. 

Bij de beoordeling speelt de kosteneffectiviteitsanalyse een prominente rol. 
Daarmee kan beoordeeld worden hoe het geld de meeste gezondheidswinst 
oplevert. 



In een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) worden de kosten per 
voorkomen ziektegeval of gewonnen levensjaar geschat.

Een kostenutiliteitsanalyse (KUA) gaat een stap verder. In een dergelijke 
analyse worden de effecten op gezondheid gecorrigeerd voor de 
kwaliteit van leven en uitgedrukt in QALY’s: quality adjusted life years. 

Daarmee wordt het in principe mogelijk om de 
kostenutiliteitsverhouding tussen allerlei, ook ongelijksoortige, 
interventies te vergelijken. 



In Nederland wordt voor preventieve 
interventies vaak als uitgangspunt 
gehanteerd dat een gewonnen 
levensjaar of QALY maximaal EUR 
20.000 mag kosten. 

Door de Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg is een bovengrens van 80.000 
euro per QALY voor collectief 
gefinancierde zorg voorgesteld. 



Kosteneffectiviteit COVID-19-immunotherapieën

Uit het voorgaande volgt dat de tijdelijke 
commissie serieus aandacht dient te besteden 
aan een kosteneffectiviteitsanalyse alvorens tot 
een positieve beoordeling te kunnen komen. 

Dit spreekt voor zichzelf. Publieke gelden zijn 
beperkt en dienen daar ingezet te worden waar 
de meeste gezondheidswinst te boeken is. 



• ‘Er zijn geen data 
beschikbaar over de 
kosteneffectiviteit van 
vaccinatie tegen COVID-19. 
De commissie kan er 
daarom geen uitspraken 
over doen.’

De tijdelijke 
commissie 

deed echter 
geen analyse 
en beperkte 
zich tot de 
opmerking: 



Daarmee staat vast dat ook aan dit criterium niet werd voldaan. 

Een kosteneffectiviteitsanalyse is immers een belangrijk instrument bij de beoordeling van de 
doelmatigheid. 

In kaderstellend advies over publieke vaccinatieprogramma’s benadrukte de commissie dat voor een 
beoordeling van de verhouding tussen kosten en baten van een vaccinatie altijd een analyse 
beschikbaar dient te zijn die verricht is door niet belanghebbende, deskundige wetenschappers.

• 2007 RVP advies, p. 121 e.v..



Uit het voorgaande kan echter 
afgeleid worden dat de injecties 

voor meer dan 99% van de mensen 
geen winst opleveren. 

Hier worden geen QALY’s 
gewonnen.

De uitgaven voor de aankoop van 
de immunotherapieën – uitgaande 
van de Pfizer-contracten - bedraagt 

rond de een miljard euro 
(1.000.000.000 euro) aan publieke 

gelden (op basis van de 
overeenkomst met Pfizer). 

Dit is exclusief de logistieke kosten. 
Huisartsen ontvangen € 20 per 

toegediende injectie. 

De kosten voor de propaganda 
rondom deze campagne bedragen 

naar schatting enkele tientallen 
miljoenen euro’s. 



criteria vormen 
hiërarchisch kader.

Elke vraag veronderstelt 
dat de voorgaande vraag 

positief beantwoord is



Criterium 7

Prioritering van de vaccinatie

• Met de keuze voor de vaccinatie wordt een 
(potentieel)  urgent volksgezondheidsbelang 
gediend.

• belang van de vaccinatie in kwestie te wegen ten 
opzichte van

• andere vaccinaties waarvoor eventueel ook 
gekozen zou kunnen worden



Met de constatering dat de publieke gelden die 
wegvloeien naar COVID-19-immunotherapieën 
geen opbrengst bieden, wordt er evenmin een 

urgent volksgezondheidsbelang gediend.

Dit criterium behoeft geen bespreking. 



Criteria 1 en 2:

Ernst en omvang van de 
ziektelast

De infectieziekte leidt tot 
een aanmerkelijke 

ziektelast in de bevolking:

De infectieziekte is ernstig
voor individuen, en

De infectieziekte treft 
(potentieel) een 

omvangrijke groep



aanmerkelijke ziektelast
Twee onderdelen:

• individuele ziektelast: 
De verminderde levenskwaliteit of levensduur als gevolg van een ziekte wanneer geen gebruik
gemaakt wordt van een zorgvoorziening.  
Een ziekte is ernstig voor het individu als er sprake is van: sterfte, ernstige complicaties en
invaliderende. restverschijnselen

• maatschappelijke begrip van ziektelast:

Ziekte of aandoening voor een individu veroorzaakt ook de prevalentie (het aantal ziektegevallen in 
de bevolking) en het bestaan van alternatieve beschermingsmogelijkheden.



Opname in een publiek 
programma komt alleen in 
aanmerking als er geen twijfel is
dat beide clausules gelden. 

De infectieziekte moet dus 
ernstig zijn voor individuen en
treft (potentieel)  een 
omvangrijke groep











Ziektegevallen?

Genoemde ziektegevallen en
besmettingen zijn in werkelijkheid
aantallen positieve PCR-testen. 



vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag van 9 
december 2020 (C/091602 130 / KG ZA 20-1060) het volgende overwogen: 

• (R.O. 4.23) “Een groot bezwaar van Viruswaarheid c.s. tegen de overheidscommunicatie is 
dat de Staat positieve testresultaten aanduiden als besmettingen, infecties, gevallen, zieken
of patiënten. Hierover overweegt de voorzieningenrechter nog dat hem niet gebleken is dat
de Staat in algemene zin over positieve testen dan als positieve testresultaten of 
besmettingen. (…) Zoals Viruswaarheid c.s. terecht stellen wordt op de website van het 
RIVM, op de pagina met actuele informatie over het nieuwe coronavirus bij de weergave van 
het aantal COVID-19-meldingen per gemeente gesproken over “COVID-19 patiënten”. De 
cijfers die hier worden weergegeven zijn klaarblijkelijk slechts gebaseerd op positieve
testuitslagen, terwijl het woord “patiënt” de suggestie wekt dat er bij de betrokkenen
diagnoses zijn gesteld.”

• (R.O. 4.23) (…) “Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een onjuiste duiding, 
maar maakt de overheidscommunicatie als zodanig niet onrechtmatig en rechtvaardigt geen
ingrijpen door de voorzieningenrechter.”



• In het hoger beroep tegen het hiervoor geciteerde vonnis overwoog het 
Gerechtshof Den Haag in haar arrest van 18 mei 2021 (Zaaknummer : 
200.287.733/01): 

“5.8 De Stichting e.a. hebben aangevoerd dat de Staat aan een positieve PCR-
testuitslag geen conclusies mag verbinden, omdat zonder nadere diagnosestelling
een positief geteste persoon niet als Covid-19 patiënt mag worden aangemerkt. 
Dit mist grond. De Staat gebruikt de PCR-testuitslag niet voor een diagnose bij de 
geteste persoon. In de communicatie geeft de Staat aan dat positief geteste
mensen ‘corona’ of ‘het corona-virus’ bij zich hebben. De Staat concludeert uit de 
testuitslag niet dat de geteste persoon ziek is en communiceert dat ook niet.”



• Marion Koopmans zei op 28 november 2020 het volgende in een radio-interview met 
Tijs van den Brink:

• “…want de PCR toont aan of je het virus-rna hebt. Dat is letterlijk wat de PCR doet. En 
of dat virus-rna in een virusdeeltje wat nog intact is en ook besmettelijk is of dat het 
gewoon restjes rna zijn die je nog een tijd lang nadat iemand geïnfecteerd is geweest 
kunt aantonen. Dat onderscheid zie je niet.”

• Zie https://mobile.twitter.com/tijsvandenbrink/status/1332234537972207616.

https://mobile.twitter.com/tijsvandenbrink/status/1332234537972207616


• Aantallen positieve testen zeggen dus niets
over de ziektelast. 

• Hiermee valt de bodem onder de adviezen
weg. 

• Als er geen aanzienlijke ziektelast aangetoond
wordt, kan van opname in het 
rijksvaccinatieprogramma geen sprake zijn.



Andere 
argumenten 

adviezen



Er bestaat per definitie een
correlatie tussen de ziektelast van 
de meeste virussen en leeftijd. Hoe 
hoger de leeftijd, hoe zwakker het 
immuunsysteem. 

Advies Gezondheidsraad:



• De adviezen over ziektelast kinderen
• Andere complicaties COVID-19-ziekte
• 83 adolescenten een multisystem inflammatory syndrome
• Zeer zeldzame aandoening
• Geen van de jongeren overleed
• Niet uitgesloten dat andere oorzaken zoals een co-infectie een rol

speelden



In aantal gevallen zou long COVID
opgetreden zijn

Voorkomende klachten zijn 
slapeloosheid, 

luchtwegklachten, 
neusverstopping, 

vermoeidheid, spier- en 
gewrichtspijn en 

concentratieproblemen

niet ongebruikelijk bij 
virale infecties. 

Adviezen merken op dat 
dit slechts 

gedocumenteerd wordt 
door niet peer-reviewed

beschrijvende studies 
waaruit geen conclusies 

getrokken kunnen worden.

De vraag is waarom dit 
argument toch in het 
advies opgenomen is. 



indirecte gezondheidseffecten 
• Vooral jongeren medische risicogroepen 
• Buitensporige mentale en sociaal-

emotionele gevolgen van de epidemie 
ondervinden. 

• Angst  om ernstig ziek te worden. 
• Algemeen welbevinden  van hen zou 

verbeteren door de vaccinatie. Zij zouden 
dan namelijk hun vrijheden terugkrijgen 
en weer de school kunnen bezoeken. 



Gevolgen draconisch beleid. Niet van een 
virus.

Vrijheid in ruil voor vaccinatie = knevelarij. 

commissielid Koopmans ook zitting heeft in 
het OMT en daarmee medeverantwoordelijk 
is voor dit desastreuze beleid. 



- Adviezen over kinderen:
• een zekere mate van directe en indirecte ziektelast

bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot en met 17 
jaar; 

• Criterium: aanmerkelijke ziektelast; 
• De commissie kon daarom alleen al op deze grond

niet positief adviseren tot vaccinatie van deze
leeftijdsgroep. 



• Commissie “verwacht” dat 
verschijnen van nieuwe mutaties het 
aantal ziektegevallen zal oplopen. 

• Het OMT en het RIVM kondigden 
afgelopen maanden al vele nieuwe en 
nog gevaarlijkere mutaties aan uit 
allerlei werelddelen. 

• Deze beweringen werden ook destijds 
tijdens de Mexicaanse Griep door 
onder meer lid Koopmans in de media 
verspreid.  

• Net als destijds realiseerden zich geen 
van deze angstvisies.



Aanmerkelijke ziektelast 
voor de samenleving?











Risico overbelasting ziekenhuizen?

Volgens Jaap van Dissel en Rutte:
0,94% tot maximaal 1,3% van de totale aantal klinische
opnames



Risico overbelasting ic-capaciteit?
Maximaal 3,19 % tot 4,93% van totaal aantal ic-opnamen



Van Dissel technische briefing aan
de Tweede Kamer op 4 februari
2020 







Conclusie: 

Er is geen aanmerkelijke ziektelast

Dus: alle adviezen onmiddellijk
intrekken
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