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Onderzoek Tarief Rijksvaccinatieprogramma
In de komende maanden gaat bureau HHM een kostenonderzoek doen naar de uitvoering
van het Rijksvaccinatieprogramma bij uitvoerende organisaties (Thuiszorginstellingen en
GGD’en). Het Ministerie van VWS heeft opdracht gegeven om uit te zoeken of het huidige
tarief kostendekkend is. GGD Nederland en ActiZ ondersteunen de uitvoering van dit
onderzoek.
Het (neven-)tarief is al lang geleden vastgesteld en is aan herijking toe. Tot nu toe betaalt
de AWBZ de uitvoering van het RVP. Het is de bedoeling deze kosten op termijn in de
reguliere begroting van VWS onder te gaan brengen.
In grote lijnen ziet het onderzoek er als volgt uit: telefonische interviews met veldpartijen, inzet deskundigenpanels, observaties tijdens vaccinatiesessie en verzameling van
financiële gegevens. De onderzoekers stellen een representatieve steekproef samen van
de uitvoerende organisaties. Op deze manier ontstaat een beeld van de variaties in de
uitvoering van het RVP. Ook uw organisatie kan benaderd worden. Voor 1 februari 2011
rondt bureau HHM haar rapportage af.
Naar informatiemail kostenonderzoek

Bijwerkingenrapport: meldingen 2009
Het rapport over de meldingen van mogelijke bijwerkingen die in 2009 binnenkwamen bij
het RIVM is verschenen. In totaal kwamen er 1647 meldingen binnen. Dat is een toename
van 28 procent ten opzichte van 2008. De toename wordt verklaard door een groter aantal meldingen van lokale reacties en koorts na de herhalingsvaccinatie DKTP op vierjarige
leeftijd.
Van alle meldingen werd 81 procent beoordeeld als bijwerking van een vaccinatie.
Hiervan ging het in 38% om heftige verschijnselen: zeer hoge koorts, langdurig huilen,
‘collapsreacties’, verkeurde benen, koortsstuipen en atypische aanvallen met rillerigheid,
schrikschokken en gespannenheid of juist een heel slappe houding. Bij het overige deel
van de meldingen (19%) waren de verschijnselen geen gevolg van een vaccinatie maar
van een toevallige samenloop van gebeurtenissen.
Het rapport is te vinden op de RIVM-site.

Invoering nieuwe rijkshuisstijl
Vanaf 1 januari 2011 wordt bij het RIVM de nieuwe rijkshuisstijl ingevoerd. De invoering
van één rijksbreed logo en één huisstijl moet zorgen voor een betere herkenbaarheid
van de rijksoverheid. Deze verandering heeft ook gevolgen voor de uitingen van het
Rijksvaccinatieprogramma. De lay-out van alle voorlichtingsmaterialen verandert.
Het logo van het RVP verdwijnt maar komt terug in de vorm van het woordmerk
‘Rijksvaccinatieprogramma’. Dit woordmerk staat op folders, enveloppen en andere
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materialen. Ook RVP Nieuws krijgt een andere opmaak.
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