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Onderzoek naar acceptatie nieuwe vaccins
Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar nieuwe vaccins
om kinderen in te enten tegen allerlei ziekten. Sommige van
deze nieuwe vaccins komen in de toekomst mogelijk in
aanmerking voor opname in het landelijke inentingsprogramma: het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RIVM onderzoekt of ouders hun kind(eren) wel willen laten inenten met
deze nieuwe vaccins.
Half november is aan een willekeurig gekozen groep van
1.500 ouders met minimaal één kind in de leeftijd 0-4 jaar een
uitnodiging verstuurd met het verzoek een internetvragenlijst
in te vullen. De vragen gaan over hoe groot de bereidheid is
van ouders om hun kind in te laten enten tegen een aantal
ziekten waarvoor een vaccin reeds beschikbaar is of naar
verwachting op niet al te lange termijn beschikbaar zal
komen: waterpokken, griep, rotavirusinfectie en meningokokken B-ziekte. Verder worden vragen gesteld over
waterpokken en kinkhoest. De uitkomsten van dit onderzoek
worden gebruikt om besluitvorming over nieuwe vaccinaties
in het RVP te ondersteunen.
Voor vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij Alies van
Lier (030-2743367 of alies.van.lier@rivm.nl).
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Onderzoek naar onvolledige deelname
HPV-vaccinatie

Nog nooit zo weinig nieuwe gevallen van
polio als in 2012

In 2010 is vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV) toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Van de eerste meisjes
die hiertegen gevaccineerd werden (cohort 1997) heeft 56% de
volledige serie van drie prikken gekregen.

Artikel in de Volkskrant naar aanleiding van een congres voor
virologen in Atlanta.

1,9% kreeg twee prikken en 1,9% één prik. Over de meisjes die de
serie wel startten maar deze niet volledig afmaakten is nog maar
weinig bekend. Daarom voert het RIVM hier onderzoek naar uit.

Artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Alle onvolledig tegen HPV gevaccineerde meisjes van geboortecohort 1997 ontvangen in de tweede helft van november een
uitnodiging per post voor deelname aan het onderzoek. Het gaat
om bijna 3800 meisjes. In de uitnodiging staat een link naar een
korte vragenlijst op internet. In deze vragenlijst worden de meisjes
gevraagd naar factoren die van invloed zijn geweest bij de keuze
om zich niet volledig te laten vaccineren. Verder zijn er vragen over
achtergrondkenmerken van de meisjes, zoals etniciteit, opleidingsniveau en deelname RVP en over HPV-infecties in het algemeen
om hun kennisniveau te kunnen bepalen.
Wij verwachten dat de uitkomst van dit onderzoek van positieve
invloed zal zijn op de communicatie naar de meisjes, hun ouders
en professionals.

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 mag 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.

Ontwikkelingen omtrent de HPV-vaccinatie
Nieuwe verzendwijze RVP Nieuws definitief

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met
Tessa van ’t Klooster via hpvuitvallers@rivm.nl of 030-2743559.
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

