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Mogelijk vaccinatiekaarten in
omloop met verkeerde naam bij
kinderen van medio juli 2012
Op dit moment blijken er verkeerde oproepsets van kinderen
geboren rond half juli in omloop te zijn. Bij het samenstellen
van de oproepsets zijn verkeerde vaccinatiekaarten in de
envelop terechtgekomen. Daardoor kunnen ouders vaccinatiekaarten hebben ontvangen waarbij de naam van het kind
niet klopt. De oorzaak is een fout bij het geautomatiseerd
samenstellen van de set. De fout is ontdekt en hersteld.
De kinderen die een foutieve oproepset hebben gekregen
komen nu in aanmerking voor de eerste vaccinaties. De meest
gehoorde klacht is dat op de Pneu-vaccinatiekaart in de set
de naam van een ander kind staat. Het kan een verwisseling
van kaarten zijn, maar het kan ook een extra kaart betreffen.
Dat betekent dus dat er ook setjes zijn met te weinig
vaccinatiekaarten.

Volg ons:
RVP Nieuws | 1

Registratie
Wilt u bij het registreren van de vaccinaties goed kijken of op de
vaccinatiekaart de naam staat van het kindje dat u op uw consult
heeft?
Is dit niet correct? Verscheur de kaart en gooi hem weg. Stuur een
correct ingevulde blauwerandkaart voor de gegeven vaccinatie op.
Wilt u de hele set vaccinatiekaarten van kinderen geboren rond
half juli controleren en vaccinatiekaarten met de verkeerde naam
weggooien? Als er een kaart te kort is, dan de set aanvullen met
een blauwerandkaart voorzien van naam kind en type vaccin,
zonder datum. Dit is belangrijk om over een aantal maanden
verwarring te voorkomen over het nog wel of niet moeten geven
van een vaccinatie.
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

