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Vernieuwde oproepset RVP
Per 1 augustus introduceert het RIVM een vernieuwde
oproepset voor het RVP. Alle oproepen zijn voortaan voorzien
van een uitnodigingsbrief en aangepast aan de Rijkshuisstijl.
Met de invoering van de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie komt er
ook een nieuwe folder beschikbaar. Alle kinderen die op of na
1 augustus 2011 zijn geboren ontvangen daarom een geheel
nieuwe set. De set bestaat uit een brief, vaccinatiebewijs,
oproepkaarten en de nieuwe informatiebrochure over het
RVP. In de loop van augustus krijgen alle uitvoerende
organisaties ook enkele exemplaren van deze vernieuwde
informatiebrochure.
Naar de oproepset

Aankondiging nieuwe website
voor RVP
In augustus 2011 gaan de publiekssite over het RVP
(www.rijksvaccinatieprogramma.nl) en de site voor RVPprofessionals (www.rivm.nl/cib/rvp) over in de RIVM-website.
Deze website is afgelopen voorjaar geheel vernieuwd en
aangepast aan de rijkshuisstijl. De informatie over het RVP is
geactualiseerd en onderdeel van deze website geworden.
De nieuwe url voor de site is
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma. De links in deze RVP
Nieuws zullen na verloop van tijd doorverwijzen naar de
nieuwe website. Daar vindt u alle vertrouwde informatie in
een ander jasje.

Vaccinatiegraad onverminderd
hoog

Het percentage kinderen dat binnen het
Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt, is onverminderd hoog.
Dat staat in een recent verschenen rapport van het RIVM.
De vaccinatiegraad voor de verschillende vaccinaties van
zuigelingen ligt rond de 95 procent. De vaccinatiegraad voor
de eerste hepatitis B-vaccinatie voor zuigelingen van moeders
die drager zijn van hepatitis B nam verder toe tot 99 procent.
De deelname onder schoolkinderen voor DTP en BMR was
met 92 procent iets lager dan voorgaand verslagjaar.
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In onderstaande grafiek staan per vaccinatie alle percentages voor
zuigelingen, kleuters en schoolkinderen aangegeven.
De voorlopige vaccinatiegraad voor meisjes geboren in 1997, die
voor het eerst de HPV-vaccinatie binnen het RVP kregen aangeboden, bedroeg 52,5 procent; er wordt nog een toename van dit

voorlopige cijfer verwacht omdat de uiteindelijke vaccinatiegraad
pas op 14-jarige leeftijd zal worden bepaald in verslagjaar 2012.
Binnen de HPV-inhaalcampagne (adolescente meisjes geboren in
1993-1996) werd een deelname van 52,3 procent gehaald.
Via de website van het RIVM is het gehele rapport te lezen.

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland - verslagjaar 2011
vastgesteld op leeftijd van 2 jaar (zuigelingen), 5 jaar (kleuters) en 10 jaar (schoolkinderen),
met uitzondering van HepB-O: derde levensdag
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Opkomst HPV-vaccinaties
geboortecohorten 1997 en 1998
Per 15 juli 2011 is nagegaan welk percentage van de meisjes
geboren in 1997 en 1998 is opgekomen voor de HPV-vaccinaties.
Voor de meisjes geboren in 1997 geldt dat het percentage meisjes
dat driemaal is gevaccineerd nu is gestegen van 51,9%
(31 december 2010) naar 56,4 % (15 juli 2011). Dat is hoger dan de
opkomst in de inhaalcampagne (geboortecohorten 1993 t/m
1996). 3,3 % van de meisjes is nu tweemaal gevaccineerd en 2,1 %
is eenmaal gevaccineerd.
Van de meisjes geboren in 1998 heeft dit jaar tot nu toe 56,1%
twee vaccinaties gehaald en 4,2 % één vaccinatie. In het komende
najaar krijgen zij de gelegenheid om hun derde prik te halen of
eerder gemiste prikken in te halen. Rond de zomer van 2012
kunnen we vaststellen of de opkomst voor de HPV-vaccinaties
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onder de meisjes geboren in 1998 al dan niet hoger uitkomt dan
onder de meisjes geboren in 1997.
In de rapportages worden de aantallen en percentages weergegeven per GGD-werkgebied en op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.
Naar de cijfers de toelichting

HPV-vaccinatie najaar 2011
De landelijke oproepbrieven voor de verschillende doelgroepen in
het najaar zijn klaar. Vanaf heden wordt de gezondheidsvragenlijst
niet meer aan de ouder toegezonden. In de uitnodigingsbrief
wordt wel aandacht gevraagd voor eventuele gezondheidsklachten. Ouders wordt gevraagd deze te melden bij het medisch loket
op de priklocatie. De planning voor de verzending van de
najaarsmailing is terug te vinden in RVP Nieuws 8.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

