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Vaccinatieadvies mazelen aangepast: vervroegd
vaccineren bij reizen
In een aantal Europese landen zijn momenteel uitbraken van mazelen. Voor de start van het
zomerseizoen volgt hier een update van de situatie en de daaruit volgende adviezen.
Uitbraken in Europa
De grootste uitbraken zijn in Oekraïne en Roemenië. Daarnaast zijn er lokale uitbraken in Polen,
Tsjechië, Slowakije, Italië, Frankrijk, Bulgarije en Litouwen. Kleinere uitbraken worden gemeld in
meerdere Europese landen, onder andere in de orthodox Joodse gemeenschap in Londen.
Mazelen buiten Europa
In de Verenigde Staten is op dit moment een mazelenuitbraak in de orthodox Joodse
gemeenschap in New York. Deze uitbraak is gerelateerd aan een uitbraak onder dezelfde
groepen in Israël en Londen.
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De situatie in Venezuela is nog steeds ernstig met grote aantallen mazelen gevallen en
uitbraken die zich uitstrekken tot over de grenzen met Brazilië, Colombia en Guyana.
Vaccinatieadviezen aangepast
Op basis van deze ontwikkelingen heeft het RIVM de vaccinatieadviezen voor mensen die
reizen naar deze gebieden aangepast:
1. Er is per vandaag een nieuwe BMR-0 landenlijst die is afgestemd met de LCR. Bij reizen naar
landen waar mazelen endemisch is en landen waar grote, langdurige uitbraken voorkomen
wordt geadviseerd om kinderen vanaf de leeftijd van 6 maanden te vaccineren.
2. Bij reizen naar Europese landen met lokale mazelenuitbraken en verblijf bij lokale bevolking
kan een vervroegde BMR-0 vaccinatie overwogen worden. Bij gewone vakantiereizen en bij
verblijf op camping of in hotel of resort is vervroegde mazelenvaccinatie niet nodig.
3. Bij reizen naar New York en verblijf in gebieden/wijken waar mazelen heerst, kan vervroegde
vaccinatie worden overwogen. Bij verblijf bij Joods orthodoxe families wordt vaccinatie vanaf 6
maanden geadviseerd. Er wordt geadviseerd om een bewijs van vaccinatie mee te nemen bij
verblijf in wijken waar vaccinatie verplicht is. Informatie over de gebieden met vaccinatieplicht
zijn te vinden op de website van de CDC en lokale gezondheidsautoriteiten van New York.
Vervroegde vaccinatie voor kinderen tussen 6 en 14 maanden die risico lopen
Normaal krijgen kinderen op de leeftijd van 14 maanden een BMR-vaccinatie. Op deze leeftijd is
de lange termijnbescherming het best. Kinderen tussen de 6 en 14 maanden die een groot risico
lopen op een mazeleninfectie, kunnen een vervroegde BMR-vaccinatie krijgen. De vervroegde
BMR-vaccinatie bij deze jonge kinderen moet altijd na de eerste verjaardag herhaald worden.
Het is niet nodig de tweede BMR-vaccinatie (voor 9-jarigen) eerder te geven. De vervroegde
BMR-vaccinatie mag vanuit het Rijksvaccinatieprogramma gegeven worden.
Meer informatie
Kijk voor de actuele stand van zaken bij het onderwerp Mazelen op de website van het RIVM.
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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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