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Volg ons:

Vaccintelling
Twee keer per jaar telt iedere JGZ-organisatie de RVPvaccinvoorraden. De telling is bedoeld om een goed zicht te
krijgen op het beheer van de vaccins bij de locaties waar
RVP-vaccins aanwezig zijn. Een zorgvuldig beheer betekent de
correcte naleving van de Cold Chain richtlijn, een juiste en
volledige telling, melding van vaccinverliezen, controle op de
aflevering en het tijdig melden van verrichte inentingen. De
volgende vaccintelling is gepland op 30 november a.s.
U krijgt hierover meer informatie via uw RIVM-regiokantoor.
Het boekje ‘RVP-vaccins november 2012’ staat ook op onze
website

Nieuw contract printbedrijf oproepsets
Na een Europese aanbesteding is de firma AddComm
gecontracteerd voor het printen en samenstellen van de
oproepsets. Zij zet het werk van PostNL voort. De overgang
van het ene bedrijf naar het andere moet zorgvuldig gebeuren. Er wordt gestart met de oproepsets voor pasgeboren
kinderen, daarna de sets voor 4-jarigen en de 9-jarigen. Begin
2013 wordt gestart met de sets voor meisjes van 13 jaar.
Het vaccinatiebewijs krijgt een kleiner formaat. Dit formaat
past in de omslag van het groeiboekje. Dit was de wens van
veel ouders.

Nieuw online meldformulier Lareb
Lareb heeft haar online formulier voor het melden van
bijwerkingen vernieuwd. Het online melden wordt hierdoor
eenvoudiger. Het is mogelijk om documenten en foto’s van
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de bijwerking(en) met de melding mee te sturen.
De nieuwe meldformulieren vindt u op: www.lareb.nl
Het invullen werkt als volgt: eerst maakt u een keuze tussen de optie
‘ik ben patiënt’ of de optie ‘ik ben zorgverlener’. Vervolgens kunt u
aangeven of het formulier geopend moet worden voor het melden
van een bijwerking van een ‘geneesmiddel’ of van een ‘vaccin’.
Het formulier bestaat uit korte, overzichtelijke stappen. Nadat de
melding is ingevoerd, kunt u een overzicht printen voor in uw
dossier. Indien gewenst ontvangt u een bevestigingsmail of een
inhoudelijk beoordelingsrapport.
Uiteraard staat Lareb open voor wensen en tips. U kunt dit
doorgeven via info@lareb.nl
(Bron: Lareb)

Protocol GGD Nederland voor asielzoekers
Sinds september jl. is er een landelijk protocol ‘vaccineren
asielzoekerkinderen 0-19 jaar’ bestemd voor de JGZ-artsen en
JGZ-verpleegkundigen. Het protocol bevat werkafspraken tussen
het RIVM en GGD Nederland om het vaccinatieproces goed te
laten verlopen. Deze specifieke afspraken zijn nodig omdat de
reguliere werkwijze niet voldoende aansluit bij het oproepen en
vaccineren van de asielzoekerkinderen. Bij het protocol hoort het
vaccinatiestatus en -opdrachtformulier.
Het vernieuwde protocol is tegelijkertijd een gelegenheid om alle
betrokkenen opnieuw te attenderen op het toepassen van de
werkafspraken door de RIVM-regiokantoren en uitvoerende
JGZ-instellingen.
Het protocol ‘vaccineren asielzoekerkinderen 0-19 jaar’ en het
bijbehorende vaccinatiestatus en –opdrachtformulier zijn te
vinden op GGD kennisnet.
Zie: GGD kennisnet - protocol ‘vaccineren asielzoekerkinderen
0-19 jaar’

HPV-vaccin leidt niet tot seksuele
ontremming
De seksuele activiteit van 11- en 12-jarige meisjes wordt niet
verhoogd door vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Dit blijkt
uit een recent gepubliceerd onderzoek in het Amerikaanse blad
Pediatrics. De studie werd gedurende drie jaar uitgevoerd onder
bijna 1400 meisjes. Er is onder andere gekeken naar het aantal
zwangerschappen, soa’s en consulten voor anticonceptie.
Meer informatie

Themanummer Infectieziekten Bulletin
Het themanummer van het Infectieziekten Bulletin gaat dit jaar
over vaccinaties. In dit nummer vindt u bijdragen over de
ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma en vaccinaties
voor risicogroepen.
Het nummer vindt u hier

Publiekslezing Kindervaccinaties
Dinsdag 13 november a.s. organiseert het UMC Utrecht een
publiekslezing ‘Vaccinaties voor kinderen: meer of minder?’.
De lezing wordt verzorgd door drie professionals van het UMC
Utrecht, werkzaam binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis of het
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen. Aan de
paneldiscussie nemen ook professionals van het RIVM, enkele
ouders van patiënten en behandelaren deel.
Meer informatie en inschrijven

Mazelen bijna weg in Nederland

Nieuwe verzendwijze RVP Nieuws definitief

Mazelen komt bijna niet meer voor in Nederland. Deze kinderziekte is zo goed als geëlimineerd. Toch blijft er kans op een
uitbraak. Diverse EU-landen blijven achter op het gebied van het
terugdringen van de ziekte. Dat blijkt uit een recent rapport van
het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Met ingang van januari 2013 wordt RVP Nieuws alleen nog
verzonden aan de mensen die zich hebben aangemeld voor de
automatische e-mailattendering. Een groot aantal mensen heeft
zich intussen opgegeven en ontvangt deze versie al. Heeft u zich
nog niet aangemeld? Doe dit dan nu! Dan bent u ervan verzekerd dat u geen enkele RVP Nieuws hoeft te missen. Voor de
professional bevat RVP Nieuws essentiële informatie die niet
kan worden gemist (zoals bv. recall-info).
Aanmelden kan via deze link
Na het aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging met een
link. Als u deze link aanklikt komt u in een bevestigingsscherm.
Een klik op de knop ‘ik bevestig mijn aanmelding’ maakt uw
aanmelding definitief.

Jaarlijkse RIVM RVP-onderzoeksdag
‘Vaccination, problems & promises’
Woensdag 28 november 2012 organiseert het RIVM voor de
tweede keer de RIVM RVP-onderzoeksdag. Deze onderzoeksdag
richt zich op onderzoekers van instituten en universiteiten die zich
bezighouden met vaccinologisch onderzoek. Daarnaast zijn artsen
verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma uitgenodigd.

Dit is een uitgave van:
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Op deze dag worden resultaten van RIVM-onderzoek ter evaluatie
van het RVP én onderzoek van nieuwe vaccinaties gepresenteerd.
U bent van harte welkom.
Meer informatie en aanmelden
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

