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Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS,
Op 6 februari spreekt uw commissie over medische preventie. Tijdens dit Algemeen Overleg staat
onder meer de ontwikkeling van de vaccinatiegraad op de agenda. De KNMP is het met
staatssecretaris Blokhuis eens dat dit een belangrijk aandachtspunt is en er voor Nederland nog
gezondheidswinst te behalen valt.
Apothekers maken zich samen met andere zorgverleners hard voor het belang van vaccineren.
Bijvoorbeeld in de Vaccinantiealliantie. Naast de huidige rollen en posities van zorgverleners komen
in deze alliantie ook nieuwe inzichten aan de orde. Ook uw Kamer heeft gevraagd onderzoek te doen
naar aanvullende maatregelen om de vaccinatiegraad te laten toenemen.
Zet apothekers in voor inhaalvaccinaties
In het Nivelrapport waarin maatregelen worden verkend om de vaccinatiegraad in Nederland te
verhogen, wordt aangegeven dat volgens internationale studies alternatieve locaties, zoals bij
apothekers, effectief zijn bij het verhogen van de vaccinatiegraad.1 Apothekers worden in dit rapport
ook aangehaald als laagdrempelige zorgverleners die voor inhaalvaccinaties kunnen worden ingezet.
De KNMP vindt een dergelijke toekomstige rol voor apothekers wenselijk. De KNMP ziet daarbij
vooral voordelen doordat de drempel voor vaccinaties wordt verlaagd. De KNMP vraagt u om de
staatssecretaris aan te sporen om deze mogelijkheid nader te verkennen. Doordat apothekers in
de wijk en buurt laagdrempelig benaderbaar zijn, is het praktisch gemakkelijker voor burgers om
hun vaccinaties te laten zetten. In verschillende Europese landen (zoals het Verenigd Koninkrijk,
Denemarken en Frankrijk) is het mogelijk dat apothekers, na scholing, vaccinaties toedienen.
Neem aanvullende maatregelen voor de beschikbaarheid antibiotica
De KNMP vraagt tevens uw aandacht voor antibioticaresistentie. De juiste dosering van het juiste
antibioticum is niet altijd voorradig. In het RIVM-rapport ‘Toepassing van antibiotica en
alternatieven; Kansen en belemmeringen’ wordt de beschikbaarheid van het juiste antibioticum als
belemmerende factor gezien. De KNMP vraagt u om aanvullende maatregelen te nemen om
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antibiotica beschikbaar te maken en te behouden. Bijvoorbeeld door hiervoor prioritair een
ijzeren voorraad voor aan te leggen.
Ook in ons zorgsysteem zijn er belemmeringen. Het is voor de apotheker bijvoorbeeld niet altijd
duidelijk of een patiënt allergisch is voor antibiotica of dat er bijwerkingen zijn die als allergie
moeten worden bestempeld. Die informatie moet de apotheker van de voorschrijver krijgen. De
KNMP vraagt u om de optimalisatie van de medicatieoverdracht mee te nemen in uw inbreng.
Met vriendelijke groet,

Aris Prins
Voorzitter KNMP

