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Invoering vaccinatie tegen
hepatitis B goed ontvangen
Van maandag 26 september tot en met vrijdag 7 oktober 2011
doen 34 consultatiebureaus verspreid over het land mee aan
de monitor ‘reacties van ouders op hexa’. De deelnemende
cb’s melden dagelijks aan het RIVM hoe de invoering van de
algemene vaccinatie tegen hepatitis B verloopt. Deze peiling
is ingesteld om twijfel en discussie op consultatiebureaus
landelijk te snel te signaleren. Gelukkig blijkt tot nu toe dat de
invoering vrijwel geruisloos gaat. Er zijn regelmatig positieve
reacties op de toevoeging van hepatitis B. De enkeling die de

vaccinatie weigert komt uit de groep van mensen die al uiterst
kritisch staan tegenover vaccinaties in het algemeen. Aan de
peiling nemen de volgende organisaties deel: Jong Florence,
Rivas, JGZ Kennemerland, GGD Amsterdam, SAG Amsterdam,
Icare, GGD Fryslân, GGD Zeeland, Orbis, Vivent, Zuidzorg,
STMG en Carinova.

Bijwerkingenrapportage Lareb
Het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb heeft zijn eerste
halfjaarcijfers over de meldingen van bijwerkingen van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gepubliceerd. De cijfers zijn
stabiel en in lijn met voorgaande jaren.
In het eerste halfjaar van 2011 werden 558 meldingen met in
totaal 929 bijwerkingen na vaccinaties in het kader van het RVP
ontvangen. Van deze 558 meldingen waren er 45 ernstig. Er zijn
geen meldingen van overlijden geweest. Na analyse van de
cijfers concludeert Lareb dat er geen signalen voor bijzondere,
nieuwe of verontrustende bijwerkingen zijn gevonden. Het
aantal meldingen is in lijn met het aantal meldingen dat de
afgelopen jaren bij het RIVM binnenkwam. De overgang van
het meldpunt voor bijwerkingen van het RIVM naar Lareb sinds
1 januari van dit jaar heeft kennelijk niet tot een daling van het
aantal meldingen geleid. Via deze link kunt u het volledige
rapport bekijken.
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Campagne bijwerkingen melden
door ouders
Ook ouders van gevaccineerde kinderen kunnen een bijwerking van
een vaccin melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.
Lareb gaat de ouder(s) informeren over deze mogelijkheid met
onder andere een boekenlegger. Lareb vraagt uw medewerking om
de ouder(s) na vaccinatie de boekenlegger mee te geven.
Vooralsnog voor een periode van drie maanden. Binnenkort
ontvangt u de boekenleggers samen met de zending van de vaccins.
De campagne begint half oktober.
Daarnaast werkt Lareb ook aan de vermelding van de mogelijkheid
tot het melden van bijwerkingen door de ouders in de verschillende
Groeiboekjes. Zo wil Lareb de betrokkenheid van ouders bij het
Rijksvaccinatieprogramma vergroten.
Heeft u nog vragen aan Lareb? Neem dan contact op met Gisela
Steenvoorden, tel. 073-6469703 of per mail via
g.steenvoorden@lareb.nl. Meer informatie over Lareb vindt u ook
op www.lareb.nl. Voor een afbeelding van de boekenlegger kunt u
hier klikken.
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Vanaf vandaag is de informatie voor professionals ook te vinden op
het nieuwe gedeelte van de website van het RIVM. De kortste weg
erheen is via www.rivm.nl/rvp. Richting het publiek schrijven we de
naam altijd voluit www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma.
Zij komen zo op de algemene RVP-pagina binnen.
Het Rijksvaccinatieprogramma heeft nu ook een Facebookpagina.
De pagina is ingericht om direct contact met het publiek mogelijk te
maken. Maar natuurlijk kunt u ook als professional betrokken zijn
door ons daar te volgen of ‘liken’.
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

