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Vaccinatiegraad en jaarverslag 
Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019

DKTP 92,6% (+0,2%)

Hib 93,5% (+0,4%)

HepB 92,3% (+0,3%)

Pneu 93,0% (+0,4%)

BMR 93,6% (+0,7%)

MenC/ACWY 93,2% (+0,6%)

BMR  89,7% (+0,2%)

Zuigelingen

Kleuters

School-
kinderen Adolescenten

BMR: Bof, Mazelen, Rodehond
DKTP: Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio
DTP: Difterie, Tetanus, Polio

HepB: Hepatitis B
Hib: Heamophilus influenzae type b
HPV: Humaan papillomavirus  

MenC/ACWY: Meningokokken C/ACWY  
Pneu: Pneumokokken

Stijging vaccinatiegraad Cijfers toegelicht

De cijfers hebben betrekking op afgeronde vaccinatie-
series in 2019. Zuigelingen geboren in 2017 (op 2-jarige 
leeftijd), kleuters geboren in 2014 (op 5-jarige leeftijd), 
schoolkinderen geboren in 2009 (op 10-jarige leeftijd) en 
adolescente meisjes geboren in 2005 (op 14-jarige 
leeftijd).

* De vaccinatiegraad geeft het percentage zuigelingen, kleuters, 
schoolkinderen en adolescenten weer dat de inentingen uit het 
Rijksvaccinatieprogramma gekregen heeft.

De landelijke vaccinatiegraad* is voor het eerst in vijf jaar, 
in vrijwel alle leeftijdsgroepen, licht gestegen. Zo nam het 
aandeel zuigelingen dat de vaccinatie tegen bof, mazelen  
en rodehond (BMR) kreeg met 0,7% toe. De landelijke 
vaccinatiegraad voor de HPV-vaccinatie voor meisjes is  
met 7,5% aanzienlijk gestegen. 
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Kerncijfers volledige deelname 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Meer kinderen ontvangen alle vaccinaties

Dit gebeurde er verder in 2019

Ontwikkelingen
In 2019 kregen meer mensen baar- 
moederhalskanker, bof, kinkhoest en 
mazelen dan in 2018. Minder mensen 
kregen meningokokkenziekte W. Sinds 
2018 krijgen baby’s van 14 maanden en 
adolescenten een vaccinatie aangeboden 
waaraan meningokokken W is toegevoegd 
(ACWY-vaccinatie). Meer informatie over  
het voorkomen van infectieziekten staat in  
het rapport Surveillance en ontwikkelingen 
2019-2020 dat later dit jaar verschijnt.

22 wekenprik
De 22 wekenprik, een vaccinatie bij zwangere 
vrouwen om de baby tegen kinkhoest te 
beschermen, is opgenomen in het RVP.

Vaccinatieschema
Door de komst van de 22 wekenprik is het 
vaccinatieschema aangepast. Baby’s worden nu 
gevaccineerd als ze 3, 5 en 11 maanden oud zijn, in plaats 
van bij 2, 3, 4 en 11 maanden. Tenzij de moeder tijdens de 
zwangerschap geen kinkhoestvaccinatie heeft gehad, of 
in bijzondere situaties.

 
HPV-vaccinatie
In 2019 is besloten dat 

ook jongens in de toe-
komst een HPV-vaccinatie krijgen. 
Daarnaast zal de HPV-vaccinatie op 
jongere leeftijd gegeven worden 
(rond 9 jaar).  

Ook wordt het voor mensen die de 
vaccinatie nog niet hebben gehad 

mogelijk om deze tot en met 26 jaar 
alsnog te halen. 

Het percentage kinderen geboren in 2017 dat op 2-jarige 
leeftijd alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema 
heeft ontvangen, is gestegen naar 90,8%. Het percentage 
kinderen dat op 2-jarige leeftijd geen enkele vaccinatie 
heeft ontvangen, daalde met 0,2% naar 4,4%. De overige 
kinderen doorliepen het RVP ten dele.    

Dit is een uitgave van:

Volledige deelname RVP per gemeente
Zuigelingen geboren in 2017 (op leeftijd van 2 jaar).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

juni 2020

http://www.rivm.nl



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		012124-v2-8 Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Studio

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 30

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


