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STELLINGEN

Cost-effectiveness of vaccination strategies to protect older adults:  
focus on herpes zoster and influenza

Pieter de Boer

1) Vaccinatie van ouderen met het recombinant gordelroosvaccin voorkomt meer ziektelast dan 
vaccinatie met het levend-verzwakt gordelroosvaccin (dit proefschrift).

2) Vaccinatie van ouderen tegen gordelroos is alleen kosteneffectief tegen een lagere prijs dan 
de lijstprijs (dit proefschrift).

3) De kosteneffectiviteit van vaccinatie met het recombinant gordelroosvaccin dient niet alleen 
voor ouderen bepaald te worden, maar ook voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem.

4) In welvarende landen is vaccinatie met het quadrivalente griepvaccin kosteneffectief ten 
opzichte van vaccinatie met het trivalente griepvaccin. In ontwikkelingslanden daaren-
tegen kunnen de extra kosten verbonden aan vaccinatie met het quadrivalente griepvaccin 
beter worden geïnvesteerd in een hogere vaccinatiegraad met het trivalente griepvaccin (dit 
proefschrift).

5) De echte toegevoegde waarde van het quadrivalente griepvaccin is onbekend.

6) Een griepvaccinatieprogramma voor kinderen is weliswaar kostenbesparend (dit proefschrift), 
maar kan in individuele jaren leiden tot een flinke toename in het aantal griepgevallen (De 
Boer et al. BMC Med 2020, 18(1):11).

7) “First flu is forever.” (Viboud & Epstein. Science 2016, 354(6313):706-707). Bij vaccinatie 
van jonge kinderen tegen griep dient daarom altijd gekozen te worden voor een levend-ver-
zwakt griepvaccin. 

8) Het budget voor preventie van ziekte zou het budget voor zorg van ziekte moeten overstijgen.

9) Economische groei is geen goede indicator voor toename in kwaliteit van leven.

10) “Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model” (Koning Willem 
Alexander, Troonrede 2019).


