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Prevenar-7 weg uit uw koelkast

Vanaf 1 september 2012 worden alle resterende doses 
Prevenar omgeruild. Dit gebeurt tijdens de reguliere ritten 
voor de vaccindistributie. Hierbij wordt de afleverbon 
gebruikt met daarop het aantal omgeruilde doses Prevenar, 
onder vermelding van omruilactie met chargenummer en 
aantal. De uitvoerende instantie kan het formulier zoals 
gebruikelijk al of niet tekenen.
Sinds mei 2011 worden zuigelingen, geboren op of na 1 maart 
2011, tegen pneumokokkeninfecties gevaccineerd met het 
10-valente vaccin Synflorix. Het 7-valente vaccin Prevenar 
bleef beschikbaar voor kinderen geboren vóór 1 maart 2011. 
Inmiddels is er ruimschoots gelegenheid geweest om deze 
vaccinaties te completeren met Prevenar. Uit Praeventis blijkt 
dat slechts een klein deel van die kinderen om een of andere 
reden de pneumokokkenserie met Prevenar nog niet heeft 
afgemaakt. In die gevallen dat ouders van deze kinderen zich 
alsnog melden, kan de serie worden afgemaakt met Synflorix.  

Rijksvaccinatieprogramma

Volg ons:        

http://www.facebook.com/rvp.vaccinaties
http://twitter.com/#!/rivm
http://www.youtube.com/user/RIVMnl
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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

Bijwerkingenrapportage:  
meldingen 2011

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb voert sinds 1 januari 
2011 de bijwerkingenregistratie uit. In 2011 ontving Lareb 1103 
meldingen met in totaal 1784 bijwerkingen. Het aantal meldingen 
is in lijn met het aantal meldingen van de afgelopen jaren en laag 
ten opzichte van het aantal gegeven vaccins (naar schatting  
2,2 miljoen). Van de 1103 meldingen zijn er 88 ernstig volgens de 
daarvoor geldende internationale criteria (ziekenhuisopname, erg 
hoge koorts).  Er waren geen meldingen van sterfgevallen. 
Een groot deel van de meldingen betreft bekende bijwerkingen, 
zoals koorts, huilen en lokale reacties. Er zijn geen signalen 
gevonden van bijzondere, nieuwe of verontrustende bijwerkingen. 
Opmerkelijk zijn de meldingen van ‘extensive limb swelling‘ na de 
DKTP-prik bij vierjarigen. Het RIVM en Lareb doen momenteel 
samen nader onderzoek naar deze bijwerking.

Het overgrote deel van de melders is zorgverlener (75%), voorna-
melijk de uitvoerders van het Rijksvaccinatieprogramma en 25% 
van de meldingen kwam van ouders of, als het om het HPV-vaccin 
gaat, van de gevaccineerden zelf.
Voor een goede veiligheidsbewaking van vaccins is het daarnaast 
belangrijk om gevaccineerden en ouders meer te betrekken bij het 
melden van bijwerkingen. In 2011 is het Lareb daarom gestart met 
een campagne onder ouders van gevaccineerde kinderen om 
bijwerkingen te melden.

Het volledige verslag van de gemelde bijwerkingen van vaccins in 
het Rijksvaccinatieprogramma in 2011 vindt u hier. 

Het Rijksvaccinatieprogramma in 
Caribisch Nederland

De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht aan de Minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het vaccinatie-
programma op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba  zoveel 
mogelijk  gelijk te trekken met het Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP). Aanbevolen wordt om drie vaccinaties toe te voegen: tegen 
ziekte door pneumokokken, ziekte door meningokokken C en HPV 
dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Complete harmoni-
satie van het RVP in het Europese en Caribische deel van 
Nederland is niet nodig. Om praktische redenen kunnen kleine 
verschillen blijven bestaan. Na de reactie van de Minister op het 
advies van de Gezondheidsraad zal samen met de RVP-collega’s in 
Caribisch Nederland een implementatieplan worden gemaakt om 
de ontbrekende vaccinaties te kunnen toevoegen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de bijzonderheden van de eilanden. Op de 
zes eilanden worden al jaren vaccinatieprogramma’s uitgevoerd 
met een goed resultaat. De JGZ-organisaties in Caribisch 
Nederland zijn ook bereikbaar voor het verstrekken van gegevens 
van Antilliaanse kinderen die in Nederland zijn komen wonen. 
Andersom verstrekken de RCP’s regelmatig informatie aan de 
JGZ-organisaties aldaar.
Naar de publicatie.

Aanmelden automatische
verzending RVP Nieuws 
Heeft u zich al aangemeld voor de automatische emailattendering 
voor RVP nieuws? Een must voor alle RVP-professionals. Doe dit 
via deze link. Deze nieuwe verzendmethode vervangt te zijner tijd 
de huidige verzendmethode. Totdat deze overgang definitief is, 
kan het zijn dat u de nieuwsbrief twee keer ontvangt.
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