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Tweede Kamer geïnformeerd 
over RVP
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Schippers 
uitgebreid verslag gedaan over het Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP). De minister verwoordt in de kamerbrief de succesfac-
toren van het programma. Dat betreft de sterke keten van 
vaccininkoop en distributie, uitvoering van de vaccinaties, 
goede voorlichting en  bewaking van veiligheid en effectiviteit 
van het RVP. De lokale verankering in de Jeugdgezondheids-
zorg en de externe veiligheidsbewaking door Lareb zijn 
daarbij belangrijke pijlers.
Ondanks de successen van het RVP zijn niet alle ziekten 
volledig onder controle: zo heerst er bof en komt kinkhoest 
vaak voor. Continue monitoring van het vóórkomen van de 
RVP-ziekten kan zonodig aanleiding zijn tot bijstelling van het 
vaccinatieprogramma.
Hier vindt u de volledige kamerbrief.

Voortzetting gebruik huidig 
MenC- en DKTP-vaccin
Voor het meningokokken C- en het DKTP-vaccin voor 
4-jarigen is afgelopen maanden een Europese aanbesteding 
gedaan. In het kader van Europese regels moest er voor deze 
vaccins opnieuw een aanbesteding plaatsvinden.

Rijksvaccinatieprogramma

Volg ons:        

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/04/16/kamerbrief-over-rijksvaccinatieprogramma-rvp.html
http://www.facebook.com/rvp.vaccinaties
http://twitter.com/#!/rivm
http://www.youtube.com/user/RIVMnl


2  |  RVP Nieuws

00
37

68

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
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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

De uitkomst van de aanbesteding is dat voor de komende jaren 
het huidige Neisvac-C en Infanrix-IPV behouden blijft. Dat 
betekent dat er geen vaccinwisseling zal komen.

Herziene druk RVP-brochure
In de herdruk van de RVP-brochure ‘Bescherm uw kind tegen 
infectieziekten’ zijn er enkele tekstaanpassingen gemaakt. Deze 
wijzigingen zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit de posttest 
van de complete oproepset die in najaar 2011 is uitgevoerd. Aan de 
hand van persoonlijke interviews is de mening over de oproepset 
onderzocht. Uit de resultaten bleek dat ouders de oproepset 
positief beoordeelden. De brochure wordt gezien als ‘naslagwerk’ 
voor het moment van daadwerkelijk vaccineren. Daarnaast zijn de 
opmerkingen van RVP-professionals verwerkt in de herdruk. Ook 
is er een verwijzing naar de RVP-Facebookpagina opgenomen. 

HepB-bescherming 16-18 jarigen
Naar aanleiding van het bericht in RVP Nieuws 11 (2011) over het 
gebruik van DKTP-HepB (Infanrix hexa zonder Hib) boven de 
leeftijd van 6 jaar kwamen er vragen of deze vaccinatie ook bij 
kinderen van 16-18 jaar tot toereikende bescherming tegen 
hepatitis B zou leiden. Voor aparte hepatitis B-vaccinatie van deze 
leeftijdsgroep wordt namelijk een volwassenen dosis HepB-vaccin  
voorgeschreven. 
Uit diverse studies over hepatitis B-vaccinatie blijkt echter dat op 
voldoende bescherming tegen hepatitis B kan worden gerekend. 
Dus voor het voltooien van de basisimmuniteit voor DKTP en 
hepatitis B bij niet of onvolledig gevaccineerde 16-18 jarigen kan 
DKTP-HepB gebruikt worden. 
Is echter alleen een losse hepatitis B-vaccinatie nodig, dan blijft 
het advies een hepatitis B-vaccin met een volwassen dosis te 
gebruiken zoals is aangegeven in de Uitvoeringsregels RVP 2012.
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