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Inleiding 
Sinds de invoering van het Nationale Programma Grieppreventie (1996) selecteert de huisarts in zijn 
huisartsinformatiesysteem (HIS) jaarlijks de patiënten die in aanmerking komen voor de 
griepvaccinatie. Deze selectie gebeurt op basis van leeftijd, bepaalde ziekten/aandoeningen, 
bepaalde behandelingen en het gebruik van weerstandsverlagende medicatie door de patiënt. 
 
De Gezondheidsraad (GR) adviseert welke doelgroepen in aanmerking komen voor griepvaccinatie. 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vertaalt deze adviezen naar selectiecriteria. Voor een 
geautomatiseerde selectie kan alleen gebruik worden gemaakt van gestructureerd vastgelegde 
gegevens in het HIS.  
De selectie van patiënten met een medische indicatie vindt momenteel plaats op basis van: 

- diagnose; in het EPD gecodeerd vastgelegd met NHG-Tabel 24 ICPC 
- behandeling; in het EPD gecodeerd vastgelegd met NHG-Tabel 49 Behandelingen 
- gebruik van geneesmiddelen; in het EPD gecodeerd geregistreerd met G-Standaard 

 
In september 2021 heeft de GR een herziening van de indicatiestelling gepubliceerd. In deze 
herziening adviseert de GR enkele aanpassingen aan de huidige doelgroepen en het toevoegen van 
nieuwe doelgroepen. 
 
In dit document bespreken we de selectie in het HIS van de nieuwe doelgroepen en doelgroepen met 
specificering of uitbreiding. De nieuwe selectiecriteria zijn reeds opgenomen in de ICT-specificaties 
griepvaccinatie, NHG-Tabel 58 ICPC en griepselectie en NHG-Tabel 75 Behandelingen en 
griepselectie. 
We bespreken de selectiemogelijkheden voor de korte (2022) en middellange termijn. 
 
Vanwege de aard van de adviezen van de GR en de beperkingen in registratie zal de selectie niet 
100% dekkend zijn. Dit is reeds het geval bij de huidige griepselectie.  
De voorgestelde selectiecriteria zijn besproken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en medisch specialisten.  

  

 
1 Gezondheidsraad. Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling 2021. Den Haag, 20 september 2021. 
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Nieuwe doelgroepen: 

Mensen met morbide obesitas (BMI ≥40) 
Patiënten kunnen worden geselecteerd op basis van de diagnostische bepaling BMI. Momenteel is er 
een registratie-achterstand: de BMI wordt niet standaard gemeten en als diagnostische bepaling 
geregistreerd. Tevens moet de selectiemogelijkheid op diagnostische bepalingen in de HIS’en nog 
worden ontwikkeld. Voor de korte termijn worden patiënten met morbide obesitas geadviseerd zich 
te melden bij de huisarts voor griepvaccinatie. Deze patiënten kunnen door de huisarts handmatig 
worden toegevoegd aan de selectie. 
 

Mensen met dementie (jonger dan 60) 
Mensen met dementie zijn specifiek te selecteren op basis van ICPC-codes. Deze ICPC-codes zijn 
opgenomen in NHG-Tabel 58 ICPC en griepselectie, versie 5. 
 

Mensen met cochleaire implantaten 
Patiënten kunnen worden geselecteerd op basis van de behandeling Cochleair implantaat. Deze 
behandeling is opgenomen in NHG-Tabel 75 Behandelingen en griepselectie, versie 1. 
Nog niet alle HIS’en bieden de registratie- en selectiemogelijkheid van Behandelingen. Daarnaast is er 
sprake van een registratie-achterstand: weinig huisartsen registreren behandelingen. Voor de korte 
termijn worden patiënten met een cochleair implantaat geadviseerd zich te melden bij de huisarts 
voor griepvaccinatie. Deze patiënten kunnen door de huisarts handmatig worden toegevoegd aan de 
selectie.  
 

Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap 
De doelgroep kan niet specifiek worden geselecteerd op basis van gestructureerd vastgelegde 
gegevens in het HIS.  
Het RIVM onderzoekt de meest wenselijke uitvoeringsroute voor het vaccineren van zwangere 
vrouwen. In afwachting van een lange termijn oplossing, kunnen in 2022 zwangere vrouwen zich 
melden bij de huisarts voor griepvaccinatie. Deze patiënten kunnen door de huisarts handmatig 
worden toegevoegd aan de selectie.   
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Doelgroepen met specificering of uitbreiding 

Patiënten met chronische nierinsufficiëntie 
De gespecificeerde doelgroep is te selecteren op basis van ICPC-codes. Deze ICPC-codes zijn 
opgenomen in NHG-Tabel 58 ICPC en griepselectie, versie 5. De huisarts beoordeelt of de patiënten 
in aanmerking komen voor griepvaccinatie. 
 

Mensen met een verstandelijke beperking die verblijven buiten instellingen (ter beoordeling 

aan de huisarts) 
Mensen met een verstandelijke beperking zijn te selecteren op basis van ICPC-codes. Deze ICPC-
codes zijn opgenomen in NHG-Tabel 58 ICPC en griepselectie, versie 5. Momenteel is er sprake van 
een registratie-achterstand: mogelijk zijn huisartsen terughoudend met het registeren van deze ICPC-
codes.  
Voor de korte termijn worden patiënten en vertegenwoordigers van patiënten geadviseerd zich te 
melden bij de huisarts voor griepvaccinatie. Deze patiënten kunnen door de huisarts handmatig 
worden toegevoegd aan de selectie. 
 

Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen: 

Astmapatiënten 
De gespecificeerde doelgroep is te selecteren op basis van ICPC-codes. Deze ICPC-codes zijn 
opgenomen in NHG-Tabel 58 ICPC en griepselectie, versie 5. De huisarts beoordeelt of de patiënten 
in aanmerking komen voor griepvaccinatie. 
 

Longschade ten gevolge van COVID-19 
De doelgroep kan niet specifiek worden geselecteerd op basis van gestructureerd vastgelegde 
gegevens in het HIS.  
De medisch specialist kan de patiënten adviseren zich te melden bij de huisarts voor griepvaccinatie. 
Deze patiënten kunnen door de huisarts handmatig worden toegevoegd aan de selectie.  
 

Risicogroep Neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD) maken, waarbij het 

criterium ademhalingsstoornis vervalt 

Omschreven groep 

Mensen met specifieke neurologische en neuromusculaire aandoeningen zoals beschreven in Tabel 
3.1 van het advies van de GR, zijn te selecteren op basis van ICPC-codes. Deze ICPC-codes zijn 
opgenomen in NHG-Tabel 58 ICPC en griepselectie, versie 5. 
 

Patiënten met epilepsie 

Patiënten met epilepsie zijn specifiek te selecteren op basis van ICPC-codes. Deze ICPC-codes zijn 
opgenomen in NHG-Tabel 58 ICPC en griepselectie, versie 5. 
 

Kinderen met psychomotore retardatie 

De doelgroep kan niet specifiek worden geselecteerd op basis van gestructureerd vastgelegde 
gegevens in het HIS.  
(Ouders van) kinderen met psychomotore retardatie worden geadviseerd zicht te melden bij de 
huisarts voor griepvaccinatie. Deze patiënten kunnen door de huisarts handmatig worden 
toegevoegd aan de selectie.  


