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Voortzetting gebruik huidig HPV-vaccin
Voor het HPV-vaccin is de afgelopen maanden een Europese 
aanbesteding gedaan. In het kader van Europese regels moest 
er voor dit vaccin opnieuw een aanbesteding plaatsvinden. 
De uitkomst is dat voor de komende jaren opnieuw Cervarix 
van GSK in het RVP gebruikt wordt. Er komt dus geen 
vaccinwisseling voor HPV. 

Daling aantal meldingen van kinkhoest
Vanaf december 2011 was er sprake van een hoog aantal 
meldingen van kinkhoest per maand. De piek lag in de 
maanden juni en juli. Er wordt momenteel volop onderzoek 
gedaan naar een verklaring voor deze verheffing. Hieruit blijkt 
o.a. dat de kinkhoeststammen, die tegenwoordig circuleren, 
meer Pertussistoxine produceren, waardoor de infectie 
heftiger kan verlopen en ook makkelijker verspreid wordt.
De meeste ziektegevallen betreft jonge zuigelingen en 
kinderen vanaf 8 jaar. Ook onder adolescenten en  
volwassenen is een duidelijke toename te zien. 
Deze verheffing speelde ook in andere landen. De ECDC heeft 
eind november met alle lidstaten een overleg gepland om te 
kijken of een gezamenlijke aanpak mogelijk is om dit soort 
uitbraken in de toekomst beter te kunnen bestrijden. 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/K/
Kinkhoest
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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

Url www.prikenbescherm.nl verdwijnt
In verband met de invoering van de rijkshuisstijl en de nieuwe 
RIVM-website mag www.prikenbescherm.nl niet meer gebruikt 
worden.  Vanaf 1 januari 2013 is alle informatie over HPV direct te 
vinden op www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma. 
De oude url wordt automatisch doorgelinkt. 

Rijkshuisstijl op de folderrekken
De invoering van de Rijkshuisstijl betekent dat het oude RVP-logo 
op de folderrekken op de consultatiebureaus vervangen moet 
worden. Er zijn stickers gemaakt die u over het oude logo kunt 
plakken. De stickers worden meegeleverd met de vaccinleveringen. 
Heeft u meer stickers nodig of heeft u de stickers medio december 
nog niet ontvangen, neem dan contact op met uw 
RIVM-regiokantoor.

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.
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.

Nieuwe verzendwijze RVP Nieuws definitief
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. 

www.rivm.nl
www.rijksvaccinatieprogramma.nl
mailto:rvpcommunicatie%40rivm.nl?subject=
http://www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma
 http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Agenda_Items/2012/RIVM_RVP_onderzoeksdag?sp=Y3RsMT1hZ2VuZGFpdGVtO3F1ZXJ5PShJTl9MSUJSQVJZOnRydWUpO3Jpdm1xPXRydWU7U0lURUxBTkdVQUdFPW5sO3NlYXJjaGJhc2U9MDtzZWFyY2hyYW5nZT01MDtzZWFyY2hleHByZXNzaW9uPShjdGwxKSBBTkQgU0lURUxBTkdVQUdFO3NvcnRmaWVsZD1wdWJsaXNoZGF0ZTtzb3J0cmV2ZXJzZWQ9dHJ1ZTs=&query=*&pagenr=1&result=rivmp%3A187250
http://www.rivm.nl/nieuwsbrieven/NBR0-it-0058.nsf/Aanmelding?OpenForm

