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RVP Nieuws in nieuw jasje
Zoals u ziet heeft RVP Nieuws een andere opmaak gekregen
Met de invoering van de rijkshuisstijl worden alle uitingen
voor het Rijksvaccinatieprogramma aangepast. Daarnaast is
vanaf nu is ook HPV Nieuws geïntegreerd in deze nieuwsbrief.

Voorbereidingen wijzigingen RVP gestart

1. wisseling van pneumokokken 7-valent naar pneumokokken
10-valent vaccin voor kinderen geboren op of na 1 maart
2011
2. invoering van hepatitis B-vaccinatie voor alle baby’s
geboren op of na 1 augustus 2011
De voorbereiding voor de communicatie over beide wijzigingen is in volle gang. Voor u als direct betrokkene bij de
uitvoering van de wijzigingen geven we een overzicht welke
informatiematerialen u o.a. kunt verwachten.
Ad.1 Wisseling pneumokokkenvaccin
· Informatiekaart over het nieuwe pneumokokkenvaccin
Synflorix. In de overgangsperiode van ruim een jaar bevat
de koelkast twee soorten pneumokokkenvaccin. Hierdoor
is er meer kans op fouten. In de informatiekaart is daarom
een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij verwisseling van
vaccin.
· Een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden
· Artikel uit VastePrik
· Aanpassing van de publieksfolder: DKTP-Hib (-HepB) en
pneumokokken
· Voor ouders wordt een bericht geplaatst op
www.rijksvaccinatieprogramma.nl
· Informatie via regionale scholingen van medisch adviseurs
Deze informatiematerialen zullen vanaf half februari
beschikbaar zijn.

In 2011 worden twee belangrijke wijzigingen in het
Rijksvaccinatieprogramma doorgevoerd:
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Ad.2 Invoering HepB-vaccinatie voor alle baby’s
· Een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en antwoorden
· RVP Nieuws-special
· Artikelen over hepatitis B
· Informatie via regionale scholing van medisch adviseurs
· Monitoring van het internet
Hierover houden we u via RVP Nieuws van op de hoogte.
Voor vragen en suggesties kunt u mailen naar
rvpcommunicatie@rivm.nl.

Onderzoek rondom veranderingen
Voorafgaand, tijdens en na de invoering van het nieuwe pneumokokkenvaccin en DKTP-Hib-HepB-vaccinatie zal het RIVM
verschillende onderzoeken doen. We zullen u hierover informeren.
Eind januari start een vragenlijstonderzoek onder ouders naar
mogelijke verschijnselen (reactogeniciteit) die optreden voor en na
vaccinaties. In mei zal dit onderzoek worden uitgebreid naar het
nieuw in te voeren pneumokokkenvaccin. Later in het jaar wordt
de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie in het onderzoek betrokken.
Meer informatie over dit onderzoek.

Update richtlijnen
In februari worden de nieuwe aanvullingen voor de
VaccInformatiemap weer verzonden. Het gaat o.a. om gewijzigde
informatie over de procedure voor het melden van bijwerkingen,
de RVP-richtlijn 2011 en de Uitvoeringsregels 2011. De vernieuwde
Cold Chain-richtlijn voor uitvoerende instellingen wordt alleen
digitaal beschikbaar gesteld.

Verzenden van 0-mailing
De informatiemailing (0-mailing ) bestaande uit een aankondigingsbrief voor ouders en hun dochter, en het mini-magazine
zal vanaf 28 januari in één keer landelijk verzonden worden.

Planningsoverzichten GGD
Met het maken van het planningsoverzicht moet rekening
gehouden worden met de doelgroepen die steeds een andere
vaccinatieoproep krijgen. In het najaar 2010 bijvoorbeeld
ontvingen meisjes die een tweede vaccinatie moesten halen een
GGD-brief waarin stond dat zij voor de eerste twee vaccinaties
werden uitgenodigd. Dat schept verwarring bij ouders. We
raden GGD’en aan om in het planningsoverzicht alleen een
overzicht van vaccinatielocaties, data, telefoonnummer en een
verwijzing naar de website op te nemen. Klik hier voor een
overzicht van de HPV-mailingen.

Verzenden mini-magazine naar GGD
De HPV-coördinator binnen de GGD heeft een voorraad
vernieuwde mini-magazines ontvangen. De lay-out is aangepast aan de rijkshuisstijl en ook in de inhoud zijn een paar kleine
wijzigingen doorgevoerd. De voorraad kan voor eigen voorlichtingsactiviteiten worden ingezet. Een vriendelijk verzoek om
oude magazines te vernietigen.

Website prikenbescherm.nl
De campagnewebsite van de HPV-vaccinatie is uit de lucht
gehaald. Een groot deel van de inhoud is verplaatst naar de
publiekssite: www.rijksvaccinatieprogramma.nl. De url
www.prikenbescherm.nl blijft wel bestaan. U wordt direct naar
de publiekssite doorgezet.

HPV-vaccinatie in voorjaar
Vanaf 1 maart starten de vaccinatieronden voor HPV. In 2011
krijgen alle meisjes die in 1998 geboren zijn voor het eerst een
uitnodiging. Daarnaast zijn er verschillende andere doelgroepen
die dit voorjaar opnieuw worden uitgenodigd. Zie hiervoor
HPV Nieuws 15.
De voorbereidingen zijn in volle gang:
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma.
rvpcommunicatie@rivm.nl

