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Bijwerkingenregistratie RVP naar Lareb
Vanaf 1 januari 2011 gaat de bijwerkingenregistratie van het Rijksvaccinatieprogramma
van het RIVM over naar het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Dit besluit heeft
de Minister van Volksgezondheid in maart 2010 genomen. Tot nu toe werden mogelijke
bijwerkingen van vaccins geregistreerd en geëvalueerd door het RIVM. Deze evaluatie
bestaat o.a. uit de beoordeling of een opgetreden bijwerking al dan niet causaal verband
heeft met de vaccinatie. Gezien de schijn van belangenverstrengeling die zou kunnen
worden gewekt, omdat het RIVM ook verantwoordelijk is voor de regie en uitvoering van
het RVP, is besloten deze taak los te koppelen van het RIVM.
De adviesfunctie over vaccinatieschema’s, vaccins etc. blijft wel bij het RIVM.
Voor de RVP-professionals (en ouders) betekent het dat mogelijke bijwerkingen na een
vaccinatie bij Lareb gemeld moeten worden. Tot 1 januari 2011 blijft de huidige meldprocedure van kracht. In december ontvangt u meer informatie over de veranderingen
in de meldprocedure via RVP Nieuws.

Griepvaccinatie en het RVP
Vanaf half oktober is de jaarlijkse seizoensgriepprik weer van start gegaan. Zoals in
voorgaande jaren komen hier ook kinderen met bepaalde chronische aandoeningen voor
in aanmerking. Tussen deze seizoensgriepprik en reguliere RVP-vaccinaties hoeft geen
interval aangehouden te worden. Dit in tegenstelling tot de vaccinatie tegen Nieuwe
Influenza A (N1H1) waarbij vorig jaar wel een interval van twee weken werd geadviseerd.
Dit was nodig omdat het een nieuw vaccin was.
Meer informatie over de griepprik

Evaluatie RVP-communicatiemiddelen
In het voorjaar heeft Kiwa Prismant, in opdracht van het RIVM, een evaluatieonderzoek
uitgevoerd naar de RVP-communicatiemiddelen. De resultaten van het onderzoek helpen
ons om deze middelen te verbeteren. In het onderzoek zijn vier verschillende middelen
voor RVP-professionals onderzocht:
·

de website voor RVP-professionals (www.rivm.nl/cib/rvp)

·

de digitale nieuwsbrief RVP Nieuws

·

het magazine Vaste Prik

·

de VaccInformatiemap

In totaal hebben 272 respondenten de digitale vragenlijst ingevuld. Hiervan zijn 52,6%
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verpleegkundigen, 34,9% artsen en 12,5% andere professionals.
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Uit de conclusies blijkt dat alle communicatiemiddelen goed worden beoordeeld. Met
name RVP Nieuws is belangrijk voor de uitoefening van het vak. Verder bleek dat de
digitalisering binnen het veld op goed niveau is. Opvallend is wel dat bijna 20% van de
respondenten de website voor RVP-professionals niet kende. Uit de open vragen die in
de vragenlijst zijn opgenomen komt veel aanvullende informatie die zeer bruikbaar is
voor de verbetering van de communicatie.
Naar het evaluatierapport
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