
 

 

RIVM 
 
A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 
 
T   +31 88 689 8989 
info@rivm.nl 

Pagina 1 van 2 Versie: 0.1 

 
Status: Concept 

 

Formulier vaccinatiestatus- en opdracht voor vestigers  
 
Het vaccinatieplan 
 
Inleiding  
Vestigers ontvangen een welkomstbrief (na inschrijving in gemeente) 
waarin wordt gevraagd het buitenlandse vaccinatiebewijs op te sturen 
naar het RIVM, zodat dit verwerkt kan worden en een set 
vaccinatiekaarten verstuurd kan worden. Als er geen gegevens worden 
ontvangen door het RIVM, wordt er na 56 dagen een volledige set kaarten 
verstuurd. Mocht het kind in de tussentijd bij de JGZ komen, dan kan de 
jeugdarts alvast een vaccinatieplan opstellen. Zie ook paragraaf 4.3 van 
de RVP-richtlijn Uitvoering.  
Wanneer het RIVM geen buitenlands vaccinatiebewijs heeft ontvangen, 
moet voor elk kind een (inhaal)vaccinatieplan worden opgesteld door de 
jeugdarts. Het vaccinatiestatus- en opdrachtformulier wordt gebruikt bij 
het opstellen van dit plan. Dit gebeurt tijdens het afnemen van de 
vaccinatieanamnese, conform RVP. Nadat het formulier volledig is 
ingevuld, wordt het verstuurd naar het desbetreffende RIVM-regiokantoor. 
 
Vaccinatiestatus  
Wanneer er geen vaccinatiebewijs aanwezig is, is de anamnese hét 
instrument voor het inventariseren van toegediende vaccinaties. Daarbij 
kan het actuele vaccinatieprogramma van het land van herkomst (te 
vinden op:  WHO Immunization Data portal) of 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen een hulpmiddel 
zijn. Het is echter niet de bedoeling dat schema standaard over te nemen 
op het formulier. Door middel van de anamnese moet de jeugdarts 
nagaan of én zo ja, welke vaccinaties waarschijnlijk gegeven zijn. Dit is 
dus altijd zorg op maat. Zie ook de ‘veel gestelde vragen’ 
(Asielzoekerskinderen en het RVP | Rijksvaccinatieprogramma.nl) over het 
RVP bij asielzoekers op de professionals-website van het RVP. Het noteren 
van het land van herkomst is zinvol, omdat het een verklaring kan geven 
voor het vaccinatieschema dat gehanteerd is. In veel landen worden 
verschillende combinatievaccins gebruikt. De jeugdarts gaat zo goed 
mogelijk na wat een kind precies gehad heeft en wanneer de vaccinaties 
zijn toegediend. Zo nodig noteert de arts fictieve data of de leeftijd in 
maanden. Bij twijfel over de toediening wordt de vaccinatie niet 
genoteerd.   
 
Vaccinatieplan en registratie 
Het RIVM-regiokantoor ontvangt naast de opdracht graag een kopie van 
het buitenlandse vaccinatiebewijs. Denk hierbij ook aan informed consent 
voor het delen van het formulier met het RIVM. Zie voor meer informatie 
de betreffende richtlijn. 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/4-individuele-vaccinatieplan
http://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=vaccine-schedule&location=
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/asielzoekerskinderen
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/informed-consent
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Zodra de kopie van het vaccinatiestatus en -opdrachtformulier (het 
vaccinatieplan) naar het RIVM is gestuurd en in Praeventis is verwerkt, is 
Praeventis voor de actuele planning van de vaccinaties te raadplegen.  
NB: Als het vaccinatieplan is opgesteld kan direct gestart worden met het 
geven van de ontbrekende vaccinaties. Er hoeft niet gewacht te worden 
op registratie bij het RIVM. 
Als een kind gestart is met het RVP dan mag dat afgemaakt worden, 
ongeacht de verblijfsstatus van het kind. Dus ook na de 18e verjaardag 
wanneer er voorafgaand aan die verjaardag al begonnen is met 
vaccineren, wel binnen een redelijke termijn.  
 
Consultatie RIVM  
De jeugdarts kan zo nodig met de medisch adviseur van het RIVM-
regiokantoor overleggen over de vaccinatieanamnese en het 
(inhaal-)vaccinatieplan. Klik hier voor de contactgegevens van de RIVM-
regiokantoren.  

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/contactgegevens
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Invulgedeelte  
Persoonsgegevens kind/jeugdige 

Voornaam: Adres: 
Achternaam: Postcode: 
Geboortedatum: Plaats: 
BSN:  

 
Datum en opmerkingen vaccinatie-anamnese 

Datum vaccinatieanamnese en -opdracht:  
 
Opmerkingen (contra-indicaties, meerling, geboortedatum veranderingen, medicatie 
etc.) 
 
 
 
 
 

 
Vaccinatiestatus 

Land van herkomst:      
Ontvangen vaccins1: Datum2 Datum Datum Datum Datum 
Hepatitis B (als los 
vaccin toegediend) 

     

Polio vaccin IPV/OPV      
DKTP-Hib-HepB      
DKT-Hib-HepB      
DKT-Hib      
DKTP      
DKT      
DTP      
Hib      
Pneu      
BMR      
MenC      
MenACWY      
HPV      
      
      
      
      

1. Wanneer geen vaccinatiebewijs aanwezig is, inventarisatie op basis van anamnese.  
2. Wanneer geen exacte vaccinatie data bekend zijn, fictieve data of leeftijdsmaand 

invullen. 
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Vaccinatieplan  
(NB: plan inhaalvaccinaties tot de leeftijd waarop het kind weer instroomt in het 
reguliere RVP!) 

Vaccinatiemoment Plandatum Vaccin Vaccin Vaccin 
Moment X3     
X + 1 maand     
X + ….. maand     
X + ….. maand     
X + ….. maand     
X + ….. maand     
X + ….. maand     
X + ….. maand     
X + ….. maand     
Daarna reguliere  
4-jarige vaccinatie 

    

Daarna reguliere  
9-jarige 
(groeps)vaccinaties 

    

Daarna reguliere 
HPV- 
(groeps)vaccinaties 

    

Daarna reguliere 
MenACWY- 
(groeps)vaccinaties 

    

3. Moment X = datum eerste vaccinatie van vaccinatieplan. 
 
Ondertekening jeugdarts 

Naam jeugdarts: 
 
E-mailadres:  
 
Telefoonnummer:  
 
JGZ-organisatie/locatie: 
 
Handtekening: 
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