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Advies Gezondheidsraad over HPV-vaccinatie
De gezondheidsraad adviseert om de HPV-vaccinatie voortaan ook aan jongens aan te bieden via het
Rijksvaccinatieprogramma. Nu krijgen alleen meisjes een uitnodiging voor de prik. Verder raadt de
commissie aan om een aanvullend vaccinatieprogramma op te zetten voor mensen tot 26 jaar.
Opkomst verhogen
In Nederland is de opkomst bij de HPV-vaccinatie laag. Daarom doet de Gezondheidsraad ook een oproep
aan de staatssecretaris van VWS om onderzoek te doen naar maatregelen die de opkomst kunnen
vergroten. Door bijvoorbeeld het vaccin op een jongere leeftijd aan te bieden en meer inhaalmogelijkheden te
organiseren, ontstaat meer speelruimte voor ouders en jongeren om de prikken te halen.
Binnen 3 maanden reactie
De staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, besluit binnen 3 maanden of hij het advies overneemt. Na de
zomer komen RIVM, vertegenwoordigers van JGZ en andere partijen samen om alvast te beginnen met de
voorbereidingen.
Lees het hele advies op de website van de Gezondheidsraad. Ook kun je op deze pagina een kort filmpje
met uitleg over het advies bekijken.
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Advies vervroegd vaccineren tegen BMR aangepast voor delen
van Oost-Europa
Mazelen komt momenteel in veel landen in Europa voor, met name in Zuid- en Oost-Europese landen
in populaties met een lagere vaccinatiegraad. Op basis van recente ontwikkelingen en in
voorbereiding op het komende vakantieseizoen is het advies vervroegde BMR-vaccinatie aangepast.
In Noord-Macedonië is op dit moment een grote uitbraak. Bij reizen naar dit land wordt voor alle kinderen een
vervroegde mazelenvaccinatie geadviseerd. Dit advies is ook overgenomen in de BMR-landenlijst.
In Bosnië-Herzegoniva worden nu kleinere uitbraken gemeld. Verder zijn er nog steeds uitbraken in Polen,
Tsjechië, Slowakije, Italië, Frankrijk, Bulgarije en Litouwen. Bij reizen naar deze landen kan een vervroegde
BMR-vaccinatie worden overwogen bij verblijf bij mensen thuis.
De uitbraken binnen de Joods-orthodoxe gemeenschappen in Israël, de VS en enkele Europese hoofdsteden
zijn ook nog niet opgelost. Bij verblijf binnen deze gemeenschappen kan een vervroegde BMR-vaccinatie
ook zijn aangewezen.
Zie voor het complete overzicht de BMR-landenlijst op de website van het Rijksvaccinatieprogramma.

Oproep: ouders gezocht voor ervaringsverhalen
Het Rijksvaccinatieprogramma laat ervaringsdeskundigen een steeds belangrijker rol
spelen in communicatie. Dit helpt ons om de effecten van infectieziekten in beeld te
brengen. Kinderen, jongeren en ouders vertellen aan de hand van voorbeelden, en
soms ook heel persoonlijke verhalen, waarom zij zichzelf en hun kinderen laten
vaccineren.
Er staan al de nodige voorbeelden op de website en in folders. Bekijk bijvoorbeeld eens de
video waarin Rinske vertelt waarom zij de HPV-vaccinatie wil. Of zie hoe polio het leven van
Nicolette nog steeds beïnvloed.
Ken je iemand die zijn of haar ervaringsverhaal wil delen? Neem dan contact op via
rvpcommunicatie@rivm.nl.

PIMPI-studie over maternale kinkhoestvaccinatie en prematuren
Binnenkort start het RIVM met de PIMPI-studie. PIMPI staat voor Premature Infants and Maternal Pertussis
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Immunisation. We onderzoeken wat de mening is van zwangere vrouwen over de maternale
kinkhoestvaccinatie tussen 20 en 24 weken zwangerschapsduur en of zij de prik wel of niet willen. Ook
bieden we deze vrouwen de vaccinatie aan tussen 20 en 24 weken zwangerschapsduur. Bij zwangere
vrouwen die het vaccin accepteren, onderzoeken we de overdracht van antistoffen in premature en à terme
kinderen tot de leeftijd van 2 maanden.
Door samenwerking met eerste- en tweedelijns verloskundig zorgverleners proberen we uiteindelijk 60
premature en 60 à terme kinderen te includeren in het onderzoek.
Heb je vragen over het onderzoek? Mail dan naar pimpi@rivm.nl, of bel naar 06 319 391 34.

Onderzoek naar besluitvorming MenACWY-vaccinatie onder
ouders en tieners
Het RIVM is een onderzoek gestart naar het besluitvormingsproces van tieners (geboren tussen mei en
december 2004) en hun ouders rondom de MenACWY-vaccinatie. We kijken hierbij naar de beweegredenen
van tieners en hun ouders om de prik wel of niet te halen. Ook komen de verschillen tussen ouders en hun
kinderen aan bod.
In mei 2019 zijn we gestart met kwalitatieve interviews bij 30 ouders en tieners. Deze maand, juni 2019,
wordt een tweede – grotere – groep mensen (ouders én tieners) gevraagd om een online vragenlijst in te
vullen.
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De onderzoeksresultaten worden onder andere gebruikt om de toekomstige informatievoorziening beter aan
te laten sluiten op de wensen en behoeften van ouders en tieners. De studie duurt naar verwachting tot eind
2019.
Heb je vragen over het onderzoek of de vragenlijst? Neem dan contact op via onderzoekvaccinatie@rivm.nl.
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Service
U ontvangt deze e-mail op het mailadres milan.smorenburg@rivm.nl,
omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.
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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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