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Nieuwe film: ‘Polio, een gevreesde ziekte’
Om het belang van poliovaccinatie te benadrukken besloot het RIVM-CIb een film te
maken over polio. De film ‘Polio, een gevreesde kinderziekte’ is onlangs gepresenteerd
en geeft een indringend beeld over de ziekte polio, ook wel kinderverlamming genoemd.
Een besmettelijke virusziekte die kan leiden tot blijvende verlammingen, de noodzaak
tot beademing en in sommige gevallen tot de dood. In de film komen patiënten aan het
woord over hun herinneringen aan de tijd dat zij getroffen werden door de ziekte en de
latere gevolgen. Door deze beleving komt de ziekte weer ‘tot leven’ en wordt zichtbaar
welke impact de ziekte nog dagelijks op hun leven heeft.
Sinds de invoering van de poliovaccinatie komt de ziekte in Nederland en zelfs heel
Europa nauwelijks meer voor. Wel blijft waakzaamheid geboden voor invoer van polio
van buiten Europa. De laatste polio-epidemie in Nederland was in 1992/1993.
Er zijn nog enkele landen in de wereld waar polio voorkomt: Nigeria, India, Afghanistan,
Pakistan en sinds kort Tadzjikistan. De World Health Organisation (WHO) probeert met
grote vaccinatiecampagnes polio uit te roeien in deze landen (polio-eradicatie).
Het uiteindelijke doel is om de wereld poliovrij te maken.
De film zoomt in op de situatie in Nederland en India, geplaatst in een internationaal
perspectief van de polio-eradicatie.
De hele film of delen ervan zijn te downloaden en kunnen ingezet worden bij voorlichting
over polio en vaccinatie.
Naar de film: ‘Polio, een gevreesde ziekte’
www.rivm.nl/polio

Inventarisatie vaccinvoorraad op locatie
Op vrijdag 30 juli 2010 vindt een inventarisatie van vaccinvoorraad plaats op alle locaties
waar RVP-vaccin op voorraad wordt gehouden. Dit gebeurt elke vier maanden. Omdat
het RIVM met een groot aantal uitvoerende organisaties samenwerkt, is het niet mogelijk
om alle voorraden op hetzelfde moment door RIVM-medewerkers te laten inventariseren.
Het is daarom noodzakelijk dat de organisaties hun eigen vaccinvoorraad tellen.
De procedure is gelijk aan die van de vorige inventarisatie op 31 maart 2010.
Indien het niet mogelijk is om te inventariseren op 30 juli, bijvoorbeeld vanwege vakantie,
moeten de vaccins geteld worden na sluiting van het laatste bureau vóór 30 juli.
Eind juni ontvangt u een vooraankondiging over deze inventarisatie en medio juli wordt een
inventarisatiepakket toegezonden. Dit pakket bestaat uit een instructie, een inventarisatielijst en een overzichtsboekje RVP-vaccins 2010.
De inventarisatielijst voor vaccinvoorraad is digitaal beschikbaar op
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid

www.rivm.nl/cib/themas/rvp/#index_15
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Voortgang HPV-campagne
De vaccinatiezittingen voor de tweede vaccinatie zijn vrijwel afgerond. De voorjaarscampagne is over het algemeen goed verlopen. In april was er grote belangstelling voor
de chat op de site prikenbescherm.nl. De spreekuren zijn tijdelijk uitgebreid. Per chatsessie
waren er gemiddeld zo’n 20 meisjes ( en/of moeders) actief.
De opkomstcijfers van 12-jarige meisjes na de eerste prik geven het volgende beeld:
·	in totaal kregen 95.399 meisjes een uitnodiging, waarvan 53.181 meisjes (56 %) de
eerste prik kwamen halen.
·	de spreiding in opkomstcijfers tussen de GGD’en blijft groot, variërend van 42% tot 65%.
RIVM en GGD Nederland verwachten in juli de opkomstcijfers van de eerste twee prikrondes te kunnen publiceren.
De voorbereidingen voor de derde prik in het najaar zijn begonnen. Deze vaccinatieronde
loopt van 27 september tot en met 30 november.
Meer informatie over de HPV-campagne staat in HPV Nieuws, te vinden via
www.rivm.nl/hpv

Bijwerkingen van vaccinaties: meldingen 2008
Het rapport over de meldingen van mogelijke bijwerkingen die in 2008 binnenkwamen
bij het RIVM is verschenen. In totaal kwamen 1290 meldingen binnen. Hiervan is 79%
beoordeeld als een bijwerking van vaccinatie. Bij 21% was geen relatie met de vaccinatie.
Ongeveer de helft van de bijwerkingen betrof heftige verschijnselen, zoals zeer hoge
koorts, langdurig huilen, collapsreactie, verkleurde benen en koortsstuipen. Het aantal
meldingen in 2008 is 30% meer dan in 2007. De oorzaak van de toename is een groter
aantal meldingen van lokale reacties na de herhalingsvaccinatie die kinderen op vierjarige leeftijd krijgen.
Het rapport is te vinden op de RIVM-site:
www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205021005.html

Interessant rapport:
Onlangs is het rapport ‘Het vaccinatieprogramma in Nederland. Ontwikkelingen in 2009’
door het RIVM gepubliceerd. Dit rapport geeft een overzicht van het voorkomen van
verwekkers van ziekten uit RVP, de epidemiologie en bijwerkingen na vaccinatie in 2009.
Het rapport is te vinden op de RIVM-site:
www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021012.html
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Vaccinatiegraadrapport vertraagd
De publicatie van het rapport ’Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland.
Verslagjaar 2010’ heeft vertraging opgelopen. Door technische problemen met de data in
Praemis konden de vaccinatiegegevens niet verwerkt worden. Naar verwachting zal het
rapport in september 2010 uitkomen.
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