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HPV-vaccinatie in 2012

landelijk en is verantwoordelijk voor de planning. Het is
vervolgens aan de GGD om, in overleg met de RCP in de regio,
binnen de landelijk vastgestelde kaders regionaal de vaccinatiezittingen te organiseren en de vaccinaties uit te voeren.

Uitgangspunten

HPV-vaccinatie in 2012
RVP Nieuws is geheel gewijd aan de HPV-vaccinatie in 2012.
In verband met de planningsactiviteiten moet, vooruitlopend
op de jaarlijkse Richtlijn Rijksvaccinatieprogramma, al vóór de
zomervakantie bij de GGD’en bekend zijn welke groep meisjes
wanneer in het naderende jaar een HPV-vaccinatie moet
worden aangeboden.
In 2012 zal in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma
(RVP) weer HPV-vaccinatie aangeboden worden aan 12-jarige
meisjes. De vaccinatie is bestemd voor meisjes uit het
geboortecohort 1999 (geboren van 1 januari 1999 tot en met
31 december 1999).
Hieronder worden de achtergrond, de uitgangspunten en
richtlijnen bij de planning van de HPV-vaccinaties toegelicht.

Achtergrond
Het RVP, inclusief de HPV-vaccinaties, wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de minister van VWS. Namens hem
stelt de RVP-manager (RIVM) de kaders vast (RVP-richtlijn en
de RVP-uitvoeringsregels). De Regionale Coördinatie
Programma’s (RCP) coördineert de jaarlijkse HPV-vaccinaties

De Gezondheidsraad (GR) adviseerde de vaccinatie voor
12-jarige meisjes. Na toestemming van de minister is de
landelijke invoering van het HPV-vaccinatie gestart.
Uitgangspunten voor de planning:
• zo vroeg mogelijk,
• leerlingen op voortgezet onderwijs,
• voorgeschreven vaccinatieschema (0-1-6 maanden),
• vaccinatieserie afronden binnen kalenderjaar en
• omzeilen van vakantieperiodes.
Uitgangspunten in de voorlichting
Er is voor gekozen om de doelgroep in twee stappen te
benaderen: eerst het minimagazine en twee weken later de
feitelijke uitnodiging/oproep. Hierdoor ontstaat ruimte bij de
doelgroep om zich nader te informeren over deze vaccinatie
en een beslissing te nemen. Daarom is het nodig voldoende
voorbereidingstijd in te plannen voor:
• de verzending van het minimagazine (2 weken voor
verzending 1e oproepset),
• keuzeproces van de doelgroep,
• de verzending van de uitnodiging (2 weken na verzending
minimagazine).
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Voor de HPV-vaccinatie zijn andere voorwaarden van toepassing
dan voor de vaccinaties voor kleuters en schoolkinderen. Bij de
HPV-vaccinatie is de leeftijd van groot belang. Uitgangspunt bij
deze vaccinatie is zo vroeg mogelijk te beginnen i.v.m. de wenselijkheid meisjes tijdig te beschermen, en wel vóór de eerste
seksuele ervaringen. Verder is een specifieke timing van het
vaccinatieschema vereist. De uitvoerende instelling kan de
HPV-vaccinaties dus niet naar eigen inzicht in het betreffende
kalenderjaar plannen. De hele serie vaccinaties moet volgens het
voorgeschreven schema (0-1-6 maanden) in 2012 worden
afgerond.

Doelgroep
De doelgroep voor de HPV-vaccinatie in 2012 is:
• meisjes die geboren zijn in het jaar 1999 (jaarcohort 1999)
• meisjes die geboren zijn in 1997 of 1998 en die in 2011 opgeroepen zijn voor de HPV-vaccinaties in het kader van het RVP, en
die slechts één of twee vaccinaties hebben gekregen in 2011
(rappel om hun vaccinatieserie nog te completeren).
• vestigers: meisjes geboren in 1997 en 1998 die in 2011 nog niet
zijn opgeroepen of eenmaal zijn opgeroepen en niet
verschenen.

Inhoud HPV-mailingen
Inhoud oproepset, verdeeld over drie verzendingen:
• minimagazine + adresdragende brief RIVM,
• uitnodiging voorjaar:
adresdragende brief RIVM (incl. tekst gezondheidsverklaring)
+ GGD-brief zwart/wit met GGD-code
+ oproepkaart HPV1 en HPV2
+ vaccinatiebewijs,
• uitnodiging najaar:
adresdragende brief RIVM (incl. tekst gezondheidsverklaring)
+ GGD-brief zwart/wit met GGD-code
+ oproepkaart HPV3 en
indien nodig HPV1 en/of HPV2 (herinnering).

Printversie van bovenstaande tekst is beschikbaar onder de
volgende link.

Meer ruimte in planning
In verband met wensen van GGD’en is er in 2012 wat meer
tijdsruimte in de planning dan in 2011. Tot nu toe is niet eerder dan
in maart gestart. Voor 2012 is er de mogelijkheid om eerder (dus in
januari of februari) met de vaccinaties te starten. Later starten dan
maart is niet mogelijk in verband met de gewenste tijdige
bescherming. Het tijdsschema voor de communicatie over de
vaccinatie naar de meisjes toe is als volgt:
• december-februari:
toezending minimagazine,
• 2 weken later: 		
uitnodiging voor vaccinaties,
• januari-april: 		vaccinatieronde voor eerste HPV
(2 weken na verzending uitnodiging),
• februari-mei: 		vaccinatieronde voor tweede HPV
(1 maand na 1e vaccinatie),
• juli-oktober: 		vaccinatieronde voor derde HPV
(5 maanden na 2e vaccinatie),
• november-december:
uitloop voor vaccinatie na rappel.
In overleg met regionale RCP kan de start van de HPV-vaccinaties
mogelijk al vanaf 1 januari 2012 plaatsvinden.
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