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Vernieuwde stickers voor vaccinkoelkast

• de tweede mailing is de werkelijke uitnodiging. Deze
mailing bevat een brief voor de ouders(s)/verzorger(s), een
brief van de GGD, twee oproepkaarten en een vaccinatiebewijs HPV.
Ouders ontvangen de eerste mailing ongeveer 4 weken voor
de vaccinatiedatum. De uitnodiging wordt ongeveer 2 weken
voor de vaccinatiedatum verstuurd.
De meisjes geboren in 1998 die nog niet volledig ingeënt zijn,
ontvangen ook een mailing met daarin een brief voor de
ouders(s)/verzorger(s), een brief van de GGD en oproepkaarten (1 of 2). De brieven, het HPV-minimagazine en het
vaccinatiebewijs HPV zijn te vinden op de website voor
RVP-professionals.

Onderzoek naar bof onder studenten

HPV-minimagazine

HPV-vaccinatie voorjaar 2012

Het HPV-minimagazine is op een paar kleine punten
gewijzigd. Elke GGD of CJG ontvangt binnenkort 500 nieuwe
mini-magazines. De brochure kan gebruikt worden in
voorlichtingsbijeenkomsten of kan aangeboden worden aan
scholen die aandacht aan dit onderwerp willen besteden. De
mini-magazines van vorig jaar kunnen niet meer gebruikt
worden.

HPV-vaccinatie voorjaar 2012
Richtlijn RVP en Uitvoeringsregels 2012
Nieuwe video’s over RVP
Campagne bijwerkingen melden door
ouders

Vanaf januari ontvangen alle meisjes geboren in 1999 een
uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. De mailing hierover
bestaat uit twee delen:
• de eerste mailing bevat een brief voor de ouder(s)/
verzorger(s), een brief voor het meisje en het
HPV-minimagazine.

Nieuw vaccinatiebewijs HPV
Op de vaccinatiebewijzen van meisjes die in 1999 zijn geboren
is geen ruimte meer voor de stempels van deze HPVvaccinaties. De meisjes krijgen bij de uitnodiging daarom een
apart vaccinatiebewijs HPV. Het vaccinatiebewijs wordt
meegestuurd in de uitnodigingsmailing. Elke GGD of CJG
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krijgt een voorraad blanco vaccinatiebewijzen, om mee te geven
als meisjes het vaccinatiebewijs zijn vergeten.

Vernieuwde stickers voor
vaccinkoelkast

Richtlijn RVP en Uitvoeringsregels
2012

RIVM-RCP bevoorraadt maandelijks de vaccinkoelkasten van de
uitvoerende organisaties. Er wordt dan ook gecontroleerd of het
vaccin nog volgens de Cold Chain-richtlijn is opgeslagen. Dit
betreft o.a. controle op expiratiedatum en controle op hantering
FIFO (First in first out).

Zoals gebruikelijk geeft het RIVM in december de Richtlijn
Rijksvaccinatieprogramma voor het komende jaar uit. Ook de
Uitvoeringsregels RVP zijn geactualiseerd. De belangrijkste
wijzigingen in de Uitvoeringsregels staan voorin het document
vermeld. Beide documenten geven de kaders aan voor de
professionele uitvoering van het RVP. Het RIVM stuurt de Richtlijn
Rijksvaccinatieprogramma 2012 naar verschillende beroepsgroepen: huisartsen, kinderartsen, gynaecologen, verloskundigen,
management van JGZ-organisaties. De RVP-professionals
ontvangen een exemplaar via de eigen organisatie.
Daarnaast worden de Richtlijn RVP en de Uitvoeringsregels ook als
aanvulling voor de VaccInformatiemap aan alle uitvoerende
organisaties toegezonden.
De digitale uitgave van de VaccInformatiemap is te vinden op de
website voor RVP-professionals www.rivm.nl/rvp onder het kopje
‘RVP-uitgaven’.

• controle op expiratiedatum
Als blijkt dat er vaccins zijn waarvan de expiratiedatum binnen drie
maanden verloopt dan markeert RIVM-RCP dit vaccin met de
volgende sticker:

	
  

• controle op hantering FIFO
Om verwarring te voorkomen over de volgorde van gebruik van
vaccin, markeert RIVM-RCP, indien nodig, het vaccin met korste
expiratiedatum met de volgende sticker.

Nieuwe video’s over RVP
In de serie over het Rijksvaccinatieprogramma zijn twee nieuwe
video’s gepubliceerd. Het tweede filmpje heeft de titel: ‘Om welke
ziekten gaat het?’ Dit filmpje laat zien tegen welke ziekten binnen
het RVP gevaccineerd wordt. Het derde filmpje ‘De inentingen’
laat zien hoe het vaccineren in de praktijk werkt.
De video’s zijn ook te zien via onze Facebook-pagina en op
Youtube. Dit materiaal kan door JGZ-organisaties gebruikt
worden in voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders of
professionals.

Campagne bijwerkingen melden
door ouders

Zoals we u eerder berichtten in RVP Nieuws 12 is Lareb een
campagne gestart om ouders van gevaccineerde kinderen te
informeren over de mogelijkheid een bijwerking zelf te melden.
Deze campagne is opgezet om het melden door ouders te
stimuleren. Inmiddels zijn de boekenleggers (zie RVP Nieuws 12)
met daarop informatie voor de ouders aan de JGZ-organisaties
verstuurd. Elk pakket bevat een brief met daarop uitleg over het
meegeven van de boekenleggers. Denkt u er nog aan om na elke
vaccinatie een boekenlegger aan de ouder(s) mee te geven?
Als u vragen heeft, neem dan contact op met Gisela Steenvoorden,
telefoon: 073-6469703 of via g.steenvoorden@lareb.nl.
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• vaccinincident
Na de verplichte melding van een vaccinincident bij de RIVM-RCP
door de uitvoerende instelling, beoordeelt RIVM-RCP of het vaccin
al dan niet gebruikt mag worden. Als het vaccin nog gebruikt mag
worden moet dit vaccin (alle verpakkingen) gemarkeerd te worden
met een sticker waarop TOR (Time Out of Refrigeration) staat. De
vaccinbeheerder van RIVM-RCP begeleidt deze procedure.

	
  

Onderzoek naar bof onder
studenten
Het RIVM start dit najaar een onderzoek naar de verspreiding,
risico’s en bestrijding van bof onder mensen die als kind zijn
ingeënt. Op deze manier wil het RIVM beter inzicht krijgen hoe de
verspreiding binnen een gevaccineerde bevolking verloopt en
welke mogelijke complicaties van de bof bij gevaccineerden
optreden.. Ook zal worden onderzocht op welke manier inhaalcampagnes van niet- of niet volledig gevaccineerden effectiever
kunnen worden opgezet.
Bofvaccinatie is altijd erg succesvol geweest. De kinderziekte komt
bij jonge kinderen nauwelijks nog voor. Sinds 2009 is er echter een
bofuitbraak gaande in Nederland onder gevaccineerde studenten.
Ook in andere westerse landen zijn dergelijke uitbraken
geconstateerd.
Het onderzoek bestaat uit 3 delen. Voor meer inhoudelijke
informatie over de opzet van de onderzoeken, zie de website van
het RIVM.
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

