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Vervroegde “vakantie” BMR
Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), 
de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (RIVM/LCI) 
en Regionale Coördinatie Programma’s (RIVM/RCP) werken 
aan een landenlijst voor de BMR-vaccinatie.
Hierin is af te lezen voor welke landen een (vervroegde) BMR 
wordt geadviseerd.
Vooruitlopend op de publicatie van deze landenlijst worden 
nu al enkele belangrijke adviezen t.a.v. vervroegde BMR 
ingevoerd:
•	 Voor Turkije is geen vervroegde BMR meer nodig. 

In dit nummer

Vervroegde	“vakantie”	BMR

Mazelen	in	Frankrijk

Wijziging	leeftijdsgrens	
Rijksvaccinatieprogramma

Eerste	Vasteprik-dag

Reden hiervoor is dat in het vaccinatieprogramma in Turkije 
tweemaal een BMR wordt gegeven met goed resultaat 
(vaccinatiegraad > 95%, weinig gemelde mazelengevallen).
•	 Voor landen op het Amerikaanse continent is geen 

vervroegde BMR meer nodig. 
Hier geldt dezelfde argumentatie als hierboven. Met ‘landen 
op het Amerikaanse continent’ wordt niet alleen Noord-
Amerika bedoeld, maar ook Midden-Amerika, Zuid-Amerika 
en het Caribische gebied.
•	 Voor reizen in Europa, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland 

blijft het advies dat er geen vervroegde BMR nodig is.
•	 Het algemene advies voor een vervroegde BMR blijft van 

kracht voor reizigers naar andere niet-westerse landen.
Voor reizigers naar verre bestemmingen is gespecialiseerde 
advisering van een LCR-reizigersadviesbureau noodzakelijk. 
Dit geldt niet alleen voor het jonge kind maar ook voor de 
ouders en eventuele oudere broertjes en zusjes. Voor 
kinderen gelden meestal aanvullende vaccinatie- en soms 
malariaprofylaxe-adviezen. Zij moeten dan ook verwezen 
worden naar een reizigersadviesbureau.
In specifieke gevallen, zoals reizen binnen Europa naar een 
gebied met een mazelenuitbraak, is voor kinderen onder  
1 jaar soms alleen een BMR-vaccinatie nodig. Deze vervroegde 
BMR-vaccinatie kan in dat geval eventueel op het consultatie-
bureau worden gegeven.
Als er vaccinatieadviezen gelden wegens uitbraken in Europa 
wordt u hierover via RVP Nieuws geïnformeerd.
Naar BMR-reisadvies
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Mazelen in Frankrijk 
Sinds 2008 wordt in Frankrijk een toenemend aantal gevallen  
van mazelen gemeld. Hierover hebben we u al eens bericht in  
RVP Nieuws 4 van 15 juli 2010.
Omdat ook dit jaar weer meerdere mazelengevallen worden 
gemeld, blijven de adviezen die toen zijn gegeven nog steeds van 
kracht.
Voor de meeste kinderen en volwassenen die in Frankrijk op 
vakantie gaan wordt geen vaccinatieadvies gegeven. Alleen 
personen die naar Frankrijk gaan én intensief contact hebben met 
de lokale bevolking, krijgen het advies zich te laten vaccineren.  
Het gaat dan bijvoorbeeld om familiebezoek, emigratie of verblijf 
in een gastgezin. Een vakantie op een camping of een bezoek aan 
een lokale markt valt hier niet onder.
Het advies is kinderen vanaf 6 maanden die in deze doelgroep 
vallen vervroegd te vaccineren met BMR. Dit kan op het consulta-
tiebureau. Als deze vaccinatie vóór de eerste verjaardag gegeven is 
dan moet op de leeftijd van 14 maanden de BMR-vaccinatie 
herhaald worden. 
Aan ongevaccineerde volwassenen geboren vanaf 1-1-1970 die in 
de doelgroep vallen, wordt ook een BMR-vaccinatie aangeraden. 
Zij kunnen voor vaccinatie terecht bij hun huisarts of lokale GGD.

Wijziging leeftijdsgrens 
Rijksvaccinatieprogramma
De Regeling zorgaanspraken AWBZ is gewijzigd. Vanaf heden is de 
leeftijdsgrens voor het toedienen van RVP-vaccinaties uitgebreid 
tot de 19e verjaardag. Daarmee vallen de leeftijdsgrenzen voor de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het RVP samen. Tot nu toe werd 
de  13e verjaardag als grens gehanteerd. Voor kinderen vanaf 13 
jaar die alsnog RVP-vaccinaties ontvingen bestond een gedoog-
situatie. Het betrof kinderen die vanuit het buitenland in Nederland 
zijn gaan wonen, de zogenoemde ‘vestigers’. Maar ook kinderen 
waarvan ouders in eerste instantie niet mee willen doen aan het 
RVP en later wel, ook wel ‘spijtoptanten’ genoemd.
De wijziging in de AWBZ-zorgaanspraken formaliseert de 
gedoogsituatie om in voorkomende individuele gevallen vaccinatie-
schema’s compleet te maken bij onvolledig gevaccineerde 
kinderen. Dit kan op verzoek zijn van ouders en het kind zelf. Of op 
verzoek van een professional die ontdekt dat een vaccinatie nog 
gegeven moet worden. De regeling is echter niet bedoeld om 
onvolledig gevaccineerde kinderen vanaf 13 jaar, actief te benade-
ren voor inhaalvaccinaties. 

Eerste Vasteprik-dag
Op 26 april is de eerste Vasteprik-dag georganiseerd. Een boeiende 
dag die in het teken stond van bijscholing en ontmoeting voor 
RVP- professionals. Zo’n 150 mensen namen  actief deel aan deze 
dag. In een gevarieerd programma zijn allerlei onderwerpen de 
revue gepasseerd: van de ‘vakantie’BMR tot de ‘cocooning 
strategie’ bij kinkhoest. De dag is afgesloten met een interactief 
vragenhalfuurtje waarin alle ge-smste vragen van deelnemers zijn 
besproken. Om een indruk te krijgen van de presentaties op deze 
dag klikt u op de volgende link.
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Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de 

communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma 
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