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RVP op Huisartsbeurs 24 maart
Op zaterdag 24 maart wordt de 8e LHV-huisartsbeurs
gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. Het RIVM is aanwezig met
een stand (F 080) en verzorgt een workshop over het RVP.

Workshop ‘De huisarts en het RVP’
In deze workshop gaat het RIVM dieper in op de betrokkenheid van de huisarts bij het RVP. Welke rol heeft de huisarts bij
advisering over vaccinaties? En in welke andere situaties krijgt
de huisarts te maken met het RVP? Tijdens deze interactieve
sessie praten we de huisarts ook bij over de recente wijzigingen
en mogelijke toekomstige veranderingen in het programma.
En we maken de huisarts wegwijs in de beschikbare informatiebronnen voor professionals en patiënten.
De workshop wordt gehouden van 11.30 – 12.30 uur (B17)

RIVM.nl Bron van informatie

Volg ons:

In de stand van het RIVM wordt getoond welke informatie
beschikbaar is voor huisartsen, praktijkondersteuners en
patiënten. Naast informatie over het
Rijksvaccinatieprogramma is er ook informatie over
Preconceptiezorg, de hielprik, de griepprik, de
Interventiedatabase, Toolkits voor publiekscommunicatie en
KiesBeter. De specialisten van het RIVM zijn aanwezig om met
huisartsen van gedachten te wisselen en vragen te
beantwoorden.
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Deelname aan de huisartsbeurs is gratis en is voor huisartsen,
doktersassistenten en praktijkondersteuners geaccrediteerd. Meer
informatie over de beurs is te vinden op de site van LHV.

BMR-landenlijst
Het RIVM heeft een lijst samengesteld van de landen waarvoor
een vervroegde BMR-vaccinatie nodig is. De lijst is tot stand
gekomen in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering (LCR), de Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding (RIVM-LCI) en Regionale Coördinatie
Programma’s (RIVM-RCP).
Het LCR gebruikt een landenlijst waarin alle reizigersadviezen
staan die nodig zijn voor een reis. De BMR-vaccinatie is onderdeel
van deze uitgebreide lijst. In de BMR-landenlijst wordt per land
gemeld of:
- een vervroegde BMR-vaccinatie nodig is en
- of er ook nog andere LCR-adviezen nodig zijn.

Andere reisadviezen
Het is belangrijk dat het kind en de andere reisgenoten (vader,
moeder, broertjes en zusjes) alle benodigde LCR-reisadviezen
krijgen. Als er naast vervroegde BMR-vaccinatie nog andere
LCR-reisadviezen nodig zijn, is een verwijzing naar een
Reizigersadviescentrum (bijvoorbeeld de GGD, afdeling
Reizigersadvisering) nodig. Zo voorkomen we dat het geven van
een vervroegde BMR-vaccinatie zorgt voor een vals gevoel van
bescherming door gebrek aan andere adviezen van deskundigen
op het gebied van reizigersgeneeskunde. Daarnaast wordt er zo
gezorgd voor een juist interval tussen de BMR- en de
gelekoorts-vaccinatie.

RVP in media
Afgelopen weken is er in verschillende media aandacht geweest
voor de Rijksvaccinatieprogramma.
Op 11 februari heeft de NRC een artikel geplaatst over het RVP met
als titel ‘Gaatjes in het prikschild’.
Het actualiteitenprogramma EénVandaag zond een item uit over
de prik tegen baarmoederhalskanker.
Op 20 maart is in dagblad De Telegraaf een artikel verschenen
over de HPV-vaccinatie. Helaas is naast het interview met Marina
Conyn (RIVM) en de correcte informatie over Lareb ook een groot
stuk geplaatst over twee meisjes met ernstige klachten. Hierbij
wordt gesuggereerd dat dit veroorzaakt zou zijn door de HPVvaccinatie. De gegevens uit de registratie van bijwerkingen laten
dit soort ernstige en blijvende bijwerkingen echter niet zien.
Meestal geeft de HPV-vaccinatie milde bijwerkingen. Het kan
gebeuren dat na de vaccinatie een ander ziektebeeld optreedt dat
niet door de prik is veroorzaakt. Om dit goed te onderzoeken blijft
het van groot belang alle bijwerkingen te melden bij het
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Ook de ouder kan via
www.lareb.nl eventuele bijwerkingen melden.
Ook de tegenstanders van de HPV-vaccinatie laten hun visie
horen. Zij sturen hun boodschap via e-mailberichten naar GGD’en,
RIVM en andere uitvoerende organisaties. Het RIVM beantwoordt
deze berichten ook al geven ze geen nieuwe inzichten.

Vaccintelling

Om een volledig beeld te krijgen van de RVP-vaccinvoorraden
wordt periodiek een landelijke inventarisatie uitgevoerd door de
JGZ-organisaties. In tegenstelling tot vorige jaren vindt de
inventarisatie niet driemaal maar slechts tweemaal per jaar plaats.
In 2012 is de vaccintelling gepland op 31 mei en op 30 november.

De BMR-landenlijst wordt in overleg met het LCR regelmatig
bijgewerkt. Bij wijzigingen of bijzonderheden zult u via RVP
Nieuws op de hoogte worden gehouden.
Naar de BMR-landenlijst
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

