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Mazelenuitbraak op Urk: lokaal vervroegde vaccinatie vanaf 6
maanden
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Er is een lokale mazelenuitbraak op Urk. Ongevaccineerde kinderen uit Urk die geboren zijn na de
mazelenepidemie van 2013 lopen risico op infectie. In Urk en het aangrenzende Tollebeek wordt
daarom vervroegde BMR-vaccinatie aangeboden (BMR-0) aan kinderen vanaf 6 maanden.
In totaal is nu bij 1 volwassene en bij 10 kinderen mazeleninfectie vastgesteld. Alle kinderen zijn in of na
2013 geboren, 7 van hen waren niet gevaccineerd. De BMR-vaccinatiegraad op Urk is 61 procent. Er zijn
inmiddels 3 basisscholen bij de uitbraak betrokken, waarvan één school met een zeer lage vaccinatiegraad
(50 procent). De verwachting is daarom dat de ziekte zich verder in het dorp zal verspreiden onder de
ongevaccineerde kinderen die na de mazelenepidemie van 2013 zijn geboren.
Vervroegd vaccineren Urk en Tollebeek
GGD Flevoland heeft in samenspraak met het RIVM en de Zorgroep Oude en Nieuwe land die op Urk de
JGZ voor 0-4 jarigen verzorgt besloten om vervroegde mazelenvaccinatie (BMR-0) aan te bieden aan
kinderen van 6 tot 14 maanden in Urk en Tollebeek. Oudere kinderen die niet gevaccineerd zijn kunnen
(zoals altijd) BMR-inhaalvaccinaties halen.
Vervroegde vaccinatie van kinderen buiten Urk en Tollebeek is - evenals bij lokale mazelenuitbraken elders in
Europa - alleen geïndiceerd als deze kinderen bij inwoners van Urk of Tollebeek thuis logeren. Voor kinderen
in dit gebied heeft vervroegd vaccineren meer voordelen dan nadelen. Dat geldt niet voor de andere kinderen
in Nederland. Lees voor meer informatie ‘Afweging vervroegde BMR-vaccinatie’.
Meer informatie?
Meer weten over klachten, besmetting, voorkomen of behandeling? Kijk dan op www.rivm.nl/mazelen.

Engerix-B voor kinderen vanaf 16 jaar
Binnen het Rijksvaccinatieprogramma wordt het Engerix-B junior vaccin gegeven aan kinderen t/m 15 jaar en
HBVAXPRO aan kinderen vanaf 16 jaar. HBVAXPRO is voorlopig niet leverbaar en de huidige voorraad is
bijna op. Op het moment dat HBVAXPRO op is, zal de jeugdgezondheidszorg Engerix-B ontvangen. Engerix
B junior en Engerix-B lijken erg op elkaar. Om verwisseling te voorkomen zit er op de Engerix-B een gele
sticker geplakt waarop staat: Gebruik ≥16 jaar.
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