
RVP Nieuws  |  1

RVP Nieuws
8 maart 2011 | nr 3

Landelijke opkomstcijfers  
HPV-vaccinatie 2010
In de HPV-inhaalcampagne, die startte in maart 2009, werden 
alle meisjes geboren in 1993-1996 uitgenodigd voor de 
inenting tegen baarmoederhalskanker. Uit de recent gepubli-
ceerde rapportage van het RIVM-RCP blijkt dat het percentage 
meisjes dat uiteindelijk driemaal is gevaccineerd, gestegen is 
van 47% (juli 2010) naar 52,2% (31 december 2010). Dit is te 
beschouwen als het eindresultaat van de HPV-inhaalcampagne, 
afgezien van een zeer beperkt aantal vaccinaties dat in het 
voorjaar van 2011 nog aan meisjes uit deze groep wordt 
toegediend.
Bij de groep meisjes die voor het eerst binnen het reguliere 
Rijksvaccinatieprogramma  worden ingeënt (jaarcohort 1997) 
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staat de teller nu op 51,9%. Dit percentage zal in de eerste 
helft van 2011 nog stijgen omdat een belangrijk gedeelte van de 
6,6% meisjes die nu pas twee vaccinaties hebben ontvangen, 
in het komende voorjaar de derde vaccinatie zullen halen.

Rapportage opkomst HPV-campagne 2010
Het RIVM-RCP heeft deze landelijke rapportage opgesteld 
over de opkomst bij de HPV-campagne per 31 december 2010.  
Het gaat hierbij dus om de eindrapportage van de inhaalcam-
pagne (jaarcohorten 1993 t/m 1996) en een tussenrapportage 
over de opkomst voor de reguliere HPV-vaccinaties op de 
leeftijd van 12 jaar (jaarcohort 1997). Naast de landelijke cijfers 
geeft de rapportage een beeld van de opkomst per provincie, 
per gemeente en per GGD-werkgebied. De rapportage wordt 
beschikbaar gesteld aan de GGD’en door RIVM-RCP. De 
opkomstpercentages van de inhaalgroep en van het reguliere 
RVP zijn in kaart gebracht.

In de rapportage wordt het aantal toegediende vaccinaties 
weergegeven, niet de vaccinatiegraad. Jaarlijks brengt het RIVM 
een rapport uit over de vaccinatiegraad die is behaald in het  
Rijksvaccinatieprogramma. In het eerstvolgende vaccinatie- 
graadrapport, dat in de zomer van 2011 zal verschijnen, wordt 
voor het eerst over de HPV-vaccinatiegraad gerapporteerd. 
Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de vraag of de 
juiste intervallen zijn aangehouden tussen de opeenvolgende 
vaccinaties uit de serie; door deze goedkeuringsslag kunnen 
kleine verschillen ontstaan ten opzichte van de nu gerappor-
teerde opkomstcijfers.
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http://www.zorgatlas.nl/preventie/vaccinaties-en-screening/hpv-inhaalcampagne-per-gemeente-2010
http://www.zorgatlas.nl/preventie/vaccinaties-en-screening/hpv-per-gemeente-2010
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De opkomstcijfers liggen in de lijn der verwachting. In de ver-
nieuwde aanpak bij de voorlichting richt het RIVM zich erop om 
het onderwerp baarmoederhalskanker en de HPV-vaccinatie beter 
bespreekbaar te maken. Ook om mensen meer feitelijke informatie 
te geven, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen zich 
al dan niet te laten inenten.

Naar de toelichting op de cijfers
Naar de cijfers 
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Halverwege maart wordt aan 2000 jonge ouders gevraagd om een 
vragenlijst in te vullen. Deze gaat over hun mening over de 
toevoeging van hepatitis B aan het bestaande DKTP-Hib-
combinatievaccin in het najaar van 2011. De resultaten van dit 
onderzoek kunnen van invloed zijn op de informatie die ouders 
gaan krijgen. Ouders worden rechtstreeks aangeschreven zonder 
tussenkomst van de CB’s. Degenen die de vragenlijst retourneren 
en mee willen werken aan vervolgonderzoek worden twee weken 
later opnieuw benaderd. Stafartsen zijn inmiddels geïnformeerd. 
Meer informatie over het vervolgonderzoek verschijnt in een 
volgende RVP Nieuws.
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de 
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma. 
rvpcommunicatie@rivm.nl
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