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Infanrix Hexa raakt binnenkort op

Sinds 2019 hebben we binnen het Rijksvaccinatieprogramma Vaxelis als DKTP-Hib-HepB-vaccin.
Daarbij geldt voor 2019 een overgangsregeling, zodat kinderen geboren vóór 01-11-2018, die hun
serie al waren gestart met Infanrix Hexa, hun serie daarmee ook konden vervolgen.

Door verschillende factoren is de nog resterende voorraad Infanrix Hexa echter minder groot dan voorzien.

De komende tijd zal de voorraad van dit vaccin definitief opraken. Sommige kinderen die hun serie gestart

zijn met Infanrix Hexa zullen daarom bij hun 11-maandsprik Vaxelis moeten krijgen. Voor alle overige

indicaties moet sowieso Vaxelis worden gebruikt.

Het vaccin Infanrix Hexa is nu echt alleen bedoeld voor de reguliere 11-maandsprik
binnen een standaardschema.

Wanneer raakt het op?
 

De afgelopen periode heeft DVP de nog aanwezige voorraad Infanrix Hexa zo goed mogelijk verspreid over

de JGZ-organisaties. De komende weken zullen de DVP-kantoren de laatste voorraden uitleveren. Het zal

daarna per locatie verschillen wanneer de voorraad op is. Naar verwachting is dat binnen enkele weken tot

enkele maanden.
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Gebruik van Infanrix Hexa

Het vaccin Infanrix Hexa is nu echt alleen bedoeld voor de reguliere 11-maandsprik binnen een
standaardschema.

In alle andere gevallen - zoals late starters, vertraagde of alternatieve schema’s, en inhaalschema’s bij

vestigers of asielzoekerskinderen - dient Vaxelis te worden gebruikt.
 

 

Wat als Infanrix Hexa op is?
 

Vanaf het moment dat Infanrix Hexa op een consultatiebureau op is, worden alle series van de kinderen

afgemaakt met Vaxelis. Hoewel het altijd het streven is om een gestarte serie af te maken met hetzelfde

vaccin, is het medisch gezien ook goed om de serie af te maken met Vaxelis (zie ook de bijsluiter).

Service
U ontvangt deze e-mail op het mailadres milan.smorenburg@rivm.nl,

 
omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.

Aanmelden | Wijzig voorkeuren | Direct afmelden

 

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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