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Samenwerkingsovereenkomst
Het RIVM, GGD Nederland en ActiZ hebben in 2011 samen een
tekst opgesteld over de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Op basis hiervan wordt met elke JGZ-organisatie
afzonderlijk een overeenkomst tot uitvoering gesloten. De
overeenkomst legt de bestaande samenwerking vast op het
gebied van:
• Vaccinvoorziening
• Oproepen en registreren
• Uitvoeren van de vaccinaties
• Communicatie
• Scholing en deskundigheidsbevordering
• Onderzoek (evaluatie en optimalisatie van het programma)
In de samenwerkingsovereenkomst staat ook een nieuwe
regeling voor het in rekening brengen van vaccinverlies. Deze
regeling is gebaseerd op de RVP-tarieven per 2012. De tarieven
zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. In maart
2012 ontvangt elke JGZ-organisatie van het RIVM de samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening.

Landelijke opkomstcijfers
HPV-vaccinatie 2011
Volg ons:

Het aantal meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker neemt langzaam toe.
Voor de meisjes geboren in 1997 is het percentage meisjes dat
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driemaal is gevaccineerd gestegen van 51,9 % (31 december 2010)
naar 57,6% (1 januari 2012). 2,0 % van de meisjes is nu tweemaal
gevaccineerd en 2,0 % is eenmaal gevaccineerd.
Van de meisjes geboren in 1998 heeft 53,4 % drie vaccinaties
gehaald, 7,6% is tweemaal gevaccineerd en 2,6% heeft één
vaccinatie gekregen. In 2012 krijgen zij de gelegenheid om hun
ontbrekende vaccinaties te halen. Wij verwachten dat een deel van
de meisjes die per 31 december 2011 pas twee vaccinaties heeft
gehaald, hiervan gebruik zal maken. Daardoor zal in 2012 het
aantal meisjes dat driemaal is gevaccineerd, nog stijgen.
RIVM-RCP heeft een landelijke eindrapportage per 1 januari 2012
gemaakt over de opkomst van jaarcohort 1997 en een tussenrapportage over de opkomst van jaarcohort 1998. Naast de
landelijke cijfers geeft de rapportage een beeld van de opkomst per
provincie, per gemeente en per GGD-werkgebied. De opkomstpercentages van jaarcohort 1997 en 1998 zijn in kaart gebracht.
Naar de toelichting en de cijfers.

Aanpassing informatiemateriaal
Kinderen van HBsAg-positieve moeders worden na de laatste
HepB-vaccinatie verwezen voor een serologische controle. Dit is
bloedonderzoek naar bescherming tegen hepatitis B èn dragerschap. De arts op het CB verwijst het kind hiervoor naar de
huisarts en bewaakt of de serologische controle heeft
plaatsgevonden.
De CB-arts ontvangt voor deze verwijzing een informatieset van
RIVM-RCP. Deze set wordt rond de leeftijd van 9 maanden
verstuurt, ruim voor de laatste HepB-vaccinatie. De informatieset
is uitgebreid en bevat nu:
• brief aan de arts van het CB
• informatieblad voor ouders/verzorgers
• informatieblad voor de huisarts, ter ondersteuning van de
verwijzing
De informatiebladen kunt u onder deze link vinden.

Bijwerkingenrapport:
meldingen 2010
In 2010 zijn 800.000 kinderen ingeënt in het kader van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Over de ruim zeven miljoen
vaccins die zijn gegeven, kwamen er 1380 meldingen binnen. Dat
was 16 procent minder dan in 2009, toen twee vaccinatiecampagnes veel onrust veroorzaakten.
Van alle meldingen werd 78 procent (1082) daadwerkelijk als
bijwerking beschouwd, dat is vergelijkbaar met het percentage in
2009. Hiervan ging het in 48 procent (523) om heftige verschijnselen: zeer hoge koorts (vanaf 40,5 °C), langdurig huilen, collaps2 | RVP Nieuws

reacties, verkleurde benen, koortsstuipen of atypische aanvallen
met rillingen, schrikschokken, gespannenheid of slapte. Bij het
overige deel van de meldingen (22 procent) was er een toevallige
samenloop van omstandigheden en geen oorzakelijk verband met
de vaccinatie. Ook de gemelde ernstige infecties en epilepsie
stonden los van de vaccinaties.
In 2010 overleden vijf kinderen na een vaccinatie. Bij geen van hen
werd vastgesteld dat de vaccinatie de oorzaak was. Dergelijke
ernstige beelden zijn herbeoordeeld door een groep van externe
deskundigen.
De bijwerkingenregistratie is vanaf 1 januari 2011 overgegaan naar
het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Dit is het laatste
bijwerkingenrapport dat het RIVM uitgeeft. In deze editie is een
uitgebreid meerjarenoverzicht van 1994-2010 opgenomen.
Naar het rapport: Bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2010

Lopend RVP-onderzoek
In januari 2012 is het RIVM in samenwerking met Lareb een
nieuwe studie gestart. In deze studie wordt onderzocht of er een
directe relatie bestaat tussen de cellulaire afweer tegen kinkhoest
na de boostervaccinatie met acellulair kinkhoest op 4-jarige
leeftijd en het optreden van heftige lokale reacties na deze
vaccinatie.
Er worden twee groepen met elkaar vergeleken:
1. kinderen die binnen 48 uur na de boostervaccinatie een heftige
lokale reactie hebben gehad en waarvan de ouders dit hebben
gemeld bij Lareb;
2. kinderen die geen of slechts een milde lokale reactie heeft
gehad.
In beide groepen wordt bij het kind bloed afgenomen (ongeveer
10 dagen na de vaccinatie), waarin de afweerreactie wordt
bepaald. Ook wordt in een vragenlijst naar andere mogelijke
bijwerkingen gevraagd. De eindrapportage van dit onderzoek zal
in december 2012 opgeleverd worden. Voor meer informatie over
dit onderzoek kunt u mailen naar rvpcommunicatie@rivm.nl

Correcties Uitvoeringsregels 2012
Onlangs zijn de aanvullingen voor de VaccInformatiemap naar de
JGZ-organisaties verzonden. Op pagina 22 en 23 zijn in de tabellen
enkele correcties aangebracht:
- correctie 1: in tabel 5a is in de middelste kolom onderaan
het #-teken vervallen;
- correctie 2: in tabel 5b is in de bovenste rechterkolom het aantal
maanden aangepast: van 71 maanden naar 216 maanden;
- correctie 3: in tabel 6 is in de vijfde kolom het achtste lichtroze
vak 1x Hib vervallen.
Via deze link kunt u beide pagina’s downloaden en toevoegen in
de VaccInfomatiemap. In de digitale versie van de VaccInformatiemap zijn de correcties al aangebracht.

Vierde video over RVP
In de serie over het RVP is de laatste video Veiligheid van
vaccinaties gepubliceerd.
De film duurt ongeveer 4 minuten en geeft antwoord op
veelgestelde vragen van ouders over veiligheid van de
inentingen.
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

