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RVP Nieuws
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• Start maternale kinkhoestvaccinatie in december

• Nieuwe online keuzehulp geeft ouders advies op maat over HPV-vaccinatie

 

Start maternale kinkhoestvaccinatie in december

Vanaf 16 december wordt de maternale kinkhoestvaccinatie opgenomen in het
Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf die datum kunnen zwangeren bij de JGZ terecht om de vaccinatie
te halen. De informatie hierover begint al rond 2 december. Dan liggen de folders en posters klaar en
start er een publiekscampagne. De JGZ kan vanaf dat moment vragen en verzoeken voor het maken
van een afspraak verwachten. 

 
 

De vaccinatie kan worden gegeven vanaf de 22e week in de zwangerschap tot aan de bevalling. Het advies

is wel om het zo snel mogelijk te doen vanaf de 22e week. In de opstartperiode in december krijgen vrouwen

die 32 weken of langer zwanger zijn voorrang bij het maken van de afspraak. Vrouwen die korter zwanger

zijn kunnen een afspraak inplannen voor na de feestdagen. De vaccinatie kan zowel door een arts als

verpleegkunde worden gegeven, mits er een goede screening op contra-indicaties plaatsvindt.
 

 

Verloskundige zorgverlener
 

De verloskundige zorgverlener wijst de zwangere vrouw op de vaccinatie en overhandigt haar een folder met

uitnodigingsbrief. Dat gebeurt bij het eerste consult na de 20-weken echo. Vervolgens moet de vrouw zelf

een afspraak maken bij de JGZ. Tijdens die afspraak krijgt ze ook meteen informatie over het

Rijksvaccinatieprogramma.
 

https://nieuwsbrieven.rivm.nl/l/101500/wzyghaibcq2hcubq5gvoyqjx3qeci5xbc7p5hqq42o7laysdz6pq/l6tkvnbjbui4c7bsinuutj56su?__v1=djdhjmjmtxonj5g4ut2anofmuwud76f5sok7xpx4vh2sjbtljica&__v2=nl-NL
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Campagne
 

Om de maternale kinkhoestvaccinatie extra onder de aandacht te brengen bij de doelgroep starten we een

publiekscampagne. Die is vooral te zien op social media en online magazines en platforms zoals van Ouders

van Nu. De campagne start begin december en loopt vervolgens nog maanden door.
 

 

Startbijeenkomst
 

Op 8 november is er een startbijeenkomst over de maternale kinkhoestvaccinatie. Vanaf die datum is er ook

een e-learning beschikbaar over de maternale kinkhoestvaccinatie voor jeugdartsen en

jeugdverpleegkundigen.
 

 

Vaccinatieschema
 

Met de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie verandert ook het vaccinatieschema voor baby’s. De

eerste vaccinatie kan meestal vervallen als de moeder is gevaccineerd. Baby’s krijgen dan een vaccinatie bij

3, 5 en 11 maanden. Als de moeder niet is gevaccineerd tijdens de zwangerschap krijgt de baby een

vaccinatie bij 2, 3, 5 en 11 maanden.

 

Nieuwe online keuzehulp geeft ouders advies op maat over HPV-
vaccinatie

De keuzetool hpvkeuzehulp.nl wordt sinds vandaag door het RIVM ingezet om ouders te helpen bij

https://nieuwsbrieven.rivm.nl/l/101500/wzyghaibcq2hcubq5gvoyqjx3qeci5xbc7p5hqq42o7laysdz6pq/ihpoob43wv4wt5qaaxcnex2jsy
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het maken van een geïnformeerde keuze over HPV-vaccinatie. Bezoekers krijgen persoonlijk advies
van twee virtuele assistenten, een moeder en een dokter. Ook is er veel achtergrondinformatie te
vinden, handig verdeeld in verschillende thema’s.

 
 

TNO en de Universiteit Maastricht ontwikkelden, met subsidie van ZonMw, de online keuzehulp samen met

moeders en professionals.Uit onderzoek blijkt dat moeders zeer tevreden zijn over deze nieuwe manier van

communiceren.
 

 

Lees het hele nieuwsbericht op rijksvaccinatieprogramma.nl.

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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