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Monitoring overgang DKTP-Hiben Pneu-vaccinatie
Momenteel wordt de overgang van Prevenar naar Synflorix
gemonitored door aan een steekproef van ouders een
vragenlijst voor te leggen over mogelijke verschijnselen die
zich voordoen na vaccinatie. Het zogenoemde reactogeniciteitsonderzoek waarover in RVP Nieuws nr.1 26 januari 2011
een bericht is verschenen.

Sommige ouders kregen daardoor de indruk dat dit nieuwe
vaccin nog niet beproefd is en uitten hun zorg daarover.
Omdat de artsen en verpleegkundigen op de consultatiebureau’s door de ouders met vragen benaderd kunnen
worden geven we hier een toelichting:
• Synflorix is een nieuw vaccin tegen pneumokokken dat
gericht is tegen tien verschillende typen pneumokokken.
Daardoor kunnen meer pneumokokkeninfecties worden
voorkomen: 85% van alle pneumokokkeninfecties vergeleken
met 75% door het oude vaccin dat gericht is tegen 7 typen
pneumokokken. Vaccinatie met Synflorix is voortaan
standaard onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma.
• Synflorix is een geregistreerd vaccin; het is veilig en
effectief.
• Met dit onderzoek wordt specifiek in het Nederlandse
vaccinatieprogramma informatie verzameld over verschijnselen na deze vaccinatie, met name lichte verschijnselen,
die altijd in enige mate bij bepaalde kinderen voorkomen.
• Bij elke wijziging in het RVP wordt gemonitord of er
verschuivingen zijn in verschijnselen die kunnen optreden,
ook als het om vaccins gaat die al lang worden toegepast.
• Het onderzoek wordt in 2011 tweemaal gedaan: in het
begin van het jaar en in juni; vervolgens nog eenmaal in
januari 2012. Elke keer wordt aan een steekproef van
11.000 ouders een vragenlijst voorgelegd over de verschijnselen die zich bij hun kind voordoen in de week vóór en de
week nà elke vaccinatie.
Neem bij bijzondere vragen contact op met de medisch
adviseur in de regio voor overleg.
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Planning HPV-vaccinatie najaar
2011
De planning voor de HPV-najaarsronde loopt van 1 september tot
en met eind november 2011. Uitgangspunt bij de HPVoproepsystematiek is als volgt: het RVP geeft eenmalig een rappel
voor de 1e en 2e HPV-vaccinatie en eenmalig een rappel voor de 3e
HPV-vaccinatie. Dit betekent dat in het najaar de volgende
doelgroepen een uitnodiging voor vaccinatie krijgen:
• Jaarcohort 1998 (meisjes die in dit jaar 13 worden):
-- 3e vaccinatie: reguliere groep,
-- 1e en/of 2e vaccinatie: herhaalde oproep,
-- 1e en 2e vaccinatie: vestigers geboren in 1998 en na januari
2011 in Nederland gekomen.
• Jaarcohort 1997 (meisjes die dit jaar 14 worden):
-- uit dit cohort krijgen de meisjes een uitnodiging die in het
voorjaar 2011 hun 2e HPV-vaccinatie hebben gekregen of die
in het voorjaar niet gereageerd hebben op de 1e oproep voor
de 3e vaccinatie,
-- vestigers die begin dit jaar een eerste uitnodiging ontvingen,
krijgen een herhaalde oproep als ze 0, 1, of 2 vaccinaties
hebben gehad,
-- vestigers die na januari 2011 in Nederland gekomen krijgen
een uitnodiging voor 1e en 2e vaccinatie.
De precieze aantallen van de diverse doelgroepen kunnen worden
berekend op basis van de opkomstrapportage die medio juli
verschijnt.

Verzending najaarsmailing
De verzending van de najaarsmailing wordt in drie perioden
verdeeld. Iedere GGD kan voor één van de opties kiezen. In het
schema staat aangegeven wanneer het GGD-planningsoverzicht
bij de RCP moet worden aangeleverd. De planning graag in
overleg met de RCP afstemmen.

Mailing
De mailing voor de ouders en meisjes bestaat uit:
-- uitnodigingsbrief
-- GGD-planningsoverzicht
-- 1 of 2 oproepkaarten
Het vaccinatiebewijs zal niet meer in de mailing meegezonden
worden. Vrijwel alle meisjes hebben al een vaccinatiebewijs
ontvangen en worden verzocht dat weer mee te nemen. Iedere
GGD is voorzien van voldoende losse vaccinatiebewijzen.

GGD-planningsoverzicht
Per GGD mag het planningsoverzicht maximaal uit één dubbelzijdig, zwart-wit A4 bestaan. Op de voorzijde moet de GGD-code
links onderaan de pagina geplaatst worden. Het gehele planningsoverzicht graag aanleveren in een PDF-bestand. We raden de
GGD’en aan om in het planningsoverzicht ook weer een link naar
de GGD-website op te nemen waar het overzicht van de vaccinatiezittingen te vinden is. Men kan er ook voor kiezen om alleen
een link naar de GGD-website in het GGD-planningsoverzicht te
plaatsen. Dat maakt het planningsoverzicht kort en krachtig en
geeft de GGD meer flexibiliteit.

Vervolg wijziging leeftijdsgrens RVP
Naar aanleiding van het bericht in RVP Nieuws nr. 6 d.d. 13 mei
over de wijziging van de leeftijdsgrens voor het RVP willen we
nogmaals benadrukken dat hiermee beoogd is om in incidentele
gevallen de vaccinatiestatus van een kind op peil te kunnen
brengen, niet om extra/inhaalcampagnes te organiseren. Ook
systematische vaccinaties van onvolledig gevaccineerden bij een
uitbraak zijn geen onderdeel van het RVP; deze moeten of door
betrokkene zelf worden betaald (individuele bescherming) of
bekostigd uit budget voor infectieziektebestrijding (bij bestrijding
van een epidemie).
Bovendien geldt ook altijd dat de jaarlijkse Richtlijn RVP leidend is
voor de bepaling wie voor welke vaccinatie in aanmerking komt.
Een voorbeeld: geen pneumokokkenvaccinatie meer na de tweede
verjaardag. Een ander voorbeeld is HPV: de laatste kans om nog te
starten met HPV-vaccinaties is in het jaar waarin het meisje
13 wordt. Vestigers uit 1997 krijgen echter in 2011 nog een extra
kans omdat zij vaak nog niet in het bestand bekend zijn op het
moment van de uitnodigingsmailing in het voorjaar.
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Schema verzending najaarsmailing
Optie

GGD-planningsoverzicht
naar RCP ter controle

RCP stuurt GGD-planningsoverzicht naar
drukker

Mailing op de mat

1

Ma 8 augustus

Ma 15 augustus

Di 23 augustus

2

Ma 22 augustus

Ma 29 augustus

Di 6 september

3

Ma 5 september

Ma 12 september

Di 20 september
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Nieuw boek over polio
In het boek ´Polio, een ziekte om nooit te vergeten` hebben de
auteurs, Els Symons en Aadje de Groot die beiden polio hebben
doorgemaakt, verhalen verzameld van lotgenoten en zijn in de
geschiedenis van de polio-epidemieën gedoken. De twee
belangrijkste medisch specialisten uit Nederland schreven een
hoofdstuk over het postpoliosyndroom en het RIVM zorgde voor
het historisch perspectief: de epidemieën, de behandeling met de
ijzeren long en de komst van het vaccin.
Het boek is te bestellen via de Vereniging Spierziekten Nederland
(VSN)
Lees meer over het boek ´Polio, een ziekte om nooit te vergeten`
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

