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Opkomstcijfers HPV-vaccinatie
Op de RIVM website zijn de opkomstcijfers van de HPVvaccinatie gepubliceerd. Het aantal meisjes dat zich laat
vaccineren tegen HPV stijgt nog steeds geleidelijk. Van de
meisjes geboren in 1998 heeft 58,5 procent de drie prikken
gehaald. Een jaar eerder was dat iets lager namelijk
57,6 procent.
Volgend jaar wordt in het rapport Vaccinatiegraad
Rijksvaccinatieprogramma Nederland, verslagjaar 2013,
voor cohort 1998 de definitieve vaccinatiegraad
gepresenteerd.
Klik hier voor het nieuwsbericht en voor de kaarten van de
Nationale Atlas Volksgezondheid.

Vaccinatiegraad in kaart
gebracht

Volg ons:

In aanvulling op het rapport Vaccinatiegraad 2012
(zie RVP Nieuws 7) zijn alle vaccinatiegraadgegevens in de
Nationale Atlas Volksgezondheid geplaatst.
Per gemeente is de vaccinatiegraad van alle vaccinaties uit het
RVP te vinden. Het is ook mogelijk om twee kaarten met
elkaar te vergelijken.
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Actuele kinkhoestcijfers
De informatie over kinkhoest op de RIVM-website is uitgebreid en
geactualiseerd. Alle informatie over kinkhoest staat nu bij elkaar.
U vindt nu ook een overzicht van het aantal meldingen en een
grafische weergave van meldingen per gemeente. Deze informatie
wordt iedere vier weken bijgewerkt. Aanleiding hiervoor is de
stijging van het aantal meldingen sinds begin 2012. Klik hier voor
de laatste gegevens.

Aanmelden automatische
verzending RVP Nieuws
Heeft u zich al aangemeld voor de automatische
e-mailattendering voor RVP Nieuws?
Dit kunt u doen via deze link. Deze nieuwe verzendmethode is
vooralsnog een aanvulling op de huidige verzendmethode. De
huidige methode verdwijnt in de toekomst.
Na het aanmelden ontvangt u per e-mail een bericht dat uw
aanmelding is verwerkt. Zodra er een nieuwe RVP Nieuws
beschikbaar is, krijgt u deze automatisch toegestuurd.
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

