
RVP Nieuws  |  1

RVP Nieuws
8 maart 2012 | nr 3

Volg ons:        

In dit nummer

Vasteprik-dag: meld je aan!

Vasteprik-dag: meld je aan! 
Op donderdag 26 april 2012 organiseert het RIVM de 2e 
Vasteprik-dag. Deze scholingsdag is voor artsen en verpleeg-
kundigen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het 
Rijksvaccinatieprogramma. In een gevarieerd programma 
wordt stilgestaan bij ontwikkelingen binnen het RVP, veilig-
heidsbewaking, achtergronden over vaccinatiebezwaren en 
mazelen. De inhoud van de dag sluit aan op de dagelijkse 
praktijk.

Zelf in actie!
Na de lunch is er gelegenheid om vragen of onderwerpen ‘uit 
de praktijk’ met elkaar te bespreken. Twee medisch adviseurs 
begeleiden deze sessie. Ter voorbereiding hierop kunt u uw 
vragen of onderwerpen alvast insturen. 
Ook is het mogelijk om een poster te presenteren. Voorwaarde 
is dat de inhoud van de poster aansluit bij de doelgroep van de 
Vasteprik-dag en van belang voor de dagelijkse praktijk van 
het RVP.
Uw vragen/onderwerpen en de aanmelding van een poster 
(onderwerp en korte toelichting) kunt u tot 12 april mailen 
naar rvpcommunicatie@rivm.nl onder vermelding van 
Vasteprik-dag, uw naam, organisatie en functie.

Aanmelding
U kunt zich tot en met 19 april aanmelden via het  
aanmeldingsformulier. De uitnodiging met het programma is 
te vinden op de website voor RVP-professionals
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Scholingsdag over het Rijksvaccinatieprogramma
26 april 2012

http://www.facebook.com/rvp.vaccinaties
http://twitter.com/#!/rivm
http://www.youtube.com/user/RIVMnl
mailto:rvpcommunicatie@rivm.nl
http://www.formdesk.com/congresadviesbureau1/VastePrikdag_26_apr_2012
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Professionals/Scholingsbijeenkomsten


2  |  RVP Nieuws

00
34

14

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de 

communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma 

Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

European Immunization Week
Van 21 t/m 27 april 2012 organiseert de WHO de European 
Immunization Week. In deze week besteden veel Europese 
lidstaten aandacht aan de boodschap dat vaccinatie van vitaal 
belang is om infectieziekten te voorkomen. Elk land organiseert 
zijn eigen activiteiten. In Nederland organiseert het RIVM deze 
week de Vasteprik-dag.
Kijk voor meer informatie op www.euro.who.int/eiw 
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