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Verzending RVP Nieuws
geautomatiseerd
Binnenkort wordt de verzending van RVP Nieuws geautomatiseerd. Door gebruik te maken van een geautomatiseerde
database worden abonnees beter en vollediger bereikt en
kunnen abonnees zich gemakkelijker aan- en afmelden. Deze
nieuwe verzendmethode is vooralsnog een aanvulling op de
huidige verzendmethode. De huidige methode zal in de
toekomst verdwijnen. De volgende editie is een special over
deze wijziging. Wij maken u erop attent dat u zich wel
opnieuw moet aanmelden voor RVP Nieuws. Dit kan nu al via
deze link.

HPV-vaccinatie in 2013

Volg ons:

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma 2013 zal de
HPV-vaccinatie worden aangeboden aan meisjes die in dat
jaar 13 worden. In tegenstelling tot andere RVP-vaccinaties is
bij de HPV-vaccinatie de leeftijd waarop de vaccinatie wordt
toegediend van groot belang. Het doel is om meisjes vóór
hun eerste seksuele ervaringen te beschermen tegen HPV .
De vaccinatie moet worden uitgevoerd binnen een vastgesteld landelijk schema. De uitvoerende instellingen kunnen de
HPV-vaccinaties dan ook niet naar eigen inzicht plannen.
De hele serie vaccinaties moet volgens het voorgeschreven
schema van 0-1-6 maanden in 2013 worden afgerond.
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Doelgroep
-- Meisjes die geboren zijn in 2000 (jaarcohort 2000: 1 januari t/m
31 december)
-- Alle meisje geboren op of na 1-1-1997 en vóór 1-1-2000 die nog
geen HPV-vaccinaties of nog niet de hele vaccinatieserie hebben
ontvangen, tenzij zij eerder een rappel hebben ontvangen en
hier geen gebruik van hebben gemaakt.
Toelichting: 1. Wanneer je van een rappel geen gebruik hebt
gemaakt, ontvang je geen HPV-oproepen meer. 2. In deze groep
vallen ook de vestigersmeisjes.

Informatie voor de doelgroep
De meisjes krijgen tussen december 2012 en februari 2013 het
speciale minimagazine over HPV (-vaccinatie) toegestuurd. Om ze
hierna de tijd te geven om meer informatie te zoeken en daarna te
beslissen om zich al of niet te laten vaccineren, wordt de eerste
vaccinatieoproep (voor de eerste twee vaccinaties) twee weken na
ontvangst van het minimagazine verstuurd. Hierna ontvangen ze
in het najaar een oproep voor de laatste, derde vaccinatie, die
gegeven wordt zes maanden na de eerste vaccinatie.
Het informatiepakket inclusief de oproep ziet er als volgt uit:
1. Minimagazine + brief RIVM voor ouder en dochter
2. Oproep voorjaar + brief RIVM + brief JGZ-instelling met code +
oproepkaart HPV1 en HPV2 + vaccinatiebewijs
3. Oproep najaar + brief RIVM + brief JGZ-instelling met code +
oproepkaart HPV3 en indien nodig HPV1 en/of HPV2
(herinnering)

Landelijk schema HPV-vaccinatierondes 2013
• december 2012 – februari 2013:

verzenden minimagazine

• 2 weken na ontvangst
minimagazine

verzenden uitnodiging/oproep
voor vaccinaties

• januari-april 2013:

vaccinatieronde voor eerste HPV

• februari-mei 2013:

vaccinatieronde voor tweede HPV

• juli-oktober 2013:

vaccinatieronde voor derde HPV

• november-december 2013:

uitloop voor vaccinatie na rappel

Wat betekent dat voor de JGZ-organisatie
RCP geeft voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar aan de JGZorganisaties door hoe groot de groep meisjes is aan wie de
HPV-vaccinaties wordt aangeboden in het volgende kalenderjaar.
Omdat de vaccinatieserie binnen het kalenderjaar moet worden

003768

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma

2 | RVP Nieuws

afgerond- volgens het schema 0- 1- 6 maanden – kunnen JGZ
organisaties vroeg in het jaar, januari of februari, met vaccineren
starten. Zij moeten bij het plannen ook rekening houden met de
schoolvakanties.

Herziene en nieuwe folders
prikmomenten
De folders DKTP-Hib-HepB- en Pneu-prikken, BMR- en MenCprikken en DKTP-prik zijn herzien. Er is een nieuwe folder gemaakt
over de DTP- en BMR-prikken voor 9-jarige kinderen. Er zijn nu
ook printvriendelijke versies van deze folders op de website
beschikbaar. Klik hier.

Bestellen boekenleggers Lareb
Ouders van gevaccineerde kinderen kunnen een bijwerking van
een vaccin melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum
Lareb. Naar aanleiding daarvan hebben alle consultatiebureau’s
vorig jaar een zending boekenleggers ontvangen met informatie
over Lareb, om mee te geven aan ouders. Heeft u geen boekenleggers meer? Dan kunt u nieuwe bestellen door contact op te nemen
met Gisela Steenvoorden, tel. 073-6469703 of per mail via
g.steenvoorden@lareb.nl. Meer informatie over Lareb vindt u ook
op www.lareb.nl.

Nieuwe versie blauwerandkaart
De blauwerandkaart is vernieuwd. Via uw regiokantoor ontvangt u
automatisch nieuwe exemplaren.
Om uw kind sneller te vinden in het registratiesysteem en om
mogelijke fouten te voorkomen, moet nu ook het COA-, V- of
BSN-nummer worden ingevuld. Tevens kunt u aangeven of het
om een meerling gaat. De voorbedrukte vaccinaties zijn aangepast
aan het huidige RVP-programma. In het veld waar een stempel
van de uitvoerende instelling wordt gezet, moet ook de locatie
worden vermeld.
Klik hier voor een voorbeeld van de nieuwe kaart.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

