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Nieuw meldsysteem voor melden Luer Lock Adapter (LLA) problemen
Nimenrix
Het RIVM ontvangt klachten over lekkage van de vaccins Synflorix, Cervarix en Nimenrix (zie ook RVP
Nieuws nr 7, 29 mei 2018). Alle klachten zijn in onderzoek bij GSK en Pfizer. Er is nog geen oorzaak en
oplossing voor het probleem gevonden. Inmiddels loopt vooral het aantal klachten over Nimenrix snel
op.

Vanaf vandaag kan je Nimenrix productklachten melden via het digitale meldingsformulier ‘Melding
klacht Loszittende/draaiende Luer Lock Adapter Nimenrix vaccin'. Bij een groepsvaccinatie, waar een
DVP-medewerker aanwezig is, hoeft de JGZ dit niet zelf te doen. De DVP-medewerker neemt de
defecte vaccins mee en zal de melding namens de JGZ doen. In alle andere gevallen doet de JGZ de
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melding zelf.

Alleen vaccins die onbruikbaar zijn door problemen met de LLA (inclusief lekkage) worden als klacht
behandeld. Als er een licht draaiende beweging in de Luer Lock Adapter zit, kan je het vaccin gewoon
gebruiken. Voel je enige beweging in de Luer Lock Adapter, houd deze dan vast met dezelfde hand. Zie
hiervoor ook de instructiefilm.
De werkinstructie voor het melden van de LLA problemen bij Nimenrix vind je op
rijksvaccinatieprogramma.nl. Een overzicht van de verschillende formulieren en werkinstructies voor de
verschillende klachten vind je op de pagina ‘Vaccininventarisatie’.

Gebruik Vaxelis als DKTP-Hib-HepB-vaccin
Er worden nog veel vaccinatieseries gestart met Infanrix hexa. Dat is niet de bedoeling.
Een vaccinatieserie wordt bij voorkeur in zijn geheel met hetzelfde merk vaccin gegeven.
Als er veel meer Infanrix hexa-vaccins worden verbruikt dan van te voren is berekend, is er straks
mogelijk een vaccintekort bij het afmaken van deze series.
Daarom het dringende verzoek om bij DKTP-Hib-HepB strikt de richtlijn te volgen en Vaxelis te
gebruiken bij:
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- ALLE kinderen die nu nog moeten starten met een serie DKTP-Hib-HepB, ongeacht hun
geboortedatum. (Kinderen geboren voor 01-12-2018, die nu nog moeten starten, zijn immers ‘late
starters’ en krijgen dus Vaxelis).
- ALLE kinderen die in het buitenland zijn begonnen met een serie DKTP-Hib-HepB van onbekend merk
of ander merk dan Infanrix hexa.
Wees dus alert!
Als je desondanks, per ongeluk, toch nog start met Infanrix hexa, volg dan onderstaand advies:
- Start je in maart 2019 met Infanrix hexa? Maak dat de hele serie af met Infanrix hexa.
- Start je vanaf 1 april 2019 met Infanrix hexa? Geef dan vanaf de tweede vaccinatie Vaxelis. Er zal voor
die kinderen voor hun vaccinatie rond 11 maanden geen Infanrix hexa meer zijn.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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