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Aankondiging Vasteprik-dag 2012
Op donderdag 26 april 2012 organiseert het RIVM de 2e 
Vasteprik-dag. De voorbereidingen voor die dag zijn van start 
gegaan. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. We hopen 
die dag weer een afwisselend en boeiend programma te 
presenteren aan alle professionals die bij het RVP betrokken zijn. 

Nieuwe folders per prikmoment
Er zijn vernieuwde folders per prikmoment beschikbaar. Deze 
informatiefolders voor ouders zijn op het consultatiebureau 
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aanwezig: 
•	 Informatie over DKTP-Hib-HepB en Pneu-prikken
•	 Informatie over DKTP-Hib en Pneu-prikken
•	 Informatie over BMR en MenC-prikken
•	 Informatie over DKTP-prik
De folder ‘Veiligheid van vaccinaties’ is komen te vervallen. 
De inhoud van deze folder is opgenomen in de folders per 
prikmoment en in de algemene informatiebrochure over het 
RVP. In september levert RIVM-RCP naast het vaccin ook de 
nieuwe folders per prikmoment op de consultatiebureau’s af. 
Aan u het vriendelijke verzoek de ‘oude’ folders te vernietigen 
en te vervangen door de nieuwe folders. De bestelling van 
nieuwe voorraad folders per prikmoment blijft ongewijzigd: 
altijd via het regionale RIVM-RCP-kantoor. 

Voortgang invoering algemene  
hepatitis B-vaccinatie
De voorbereidingen voor de invoering van de DKTP-Hib-
HepB-vaccinatie zijn in volle gang. Vanaf begin augustus 
ontvangen de ouders de vernieuwde oproepset met informatie-
brochure over het RVP. De website  
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma is live gegaan.
Om u als RVP-professionals te ondersteunen is een uitge-
breide vraag & antwoordenlijst samengesteld. Deze lijst 
wordt steeds aangepast als de actualiteit hierom vraagt.  
Ook zijn verschillende betrokken beroepsgroepen op de 
hoogte gebracht van de aankomende wijziging in het RVP: 
o.a. huisartsen, kinderartsen, MDL-artsen, apothekers, 

Rijksvaccinatieprogramma

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Informatie_over_DKTP_Hib_HepB_en_Pneu_prikken
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Informatie_over_DKTP_Hib_en_Pneu_prikken
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Informatie_over_BMR_en_MenC_prikken
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Informatie_over_DKTP_prik
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma
http://rivm.nl/cib/binaries/20110714%20Vragen%20en%20antwoorden%20over%20algemene%20hepatitis%20B%20professionals_tcm92-74228.pdf
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Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de 

communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma 

Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

verloskundigen.
Tot nu toe is in 55% van de benaderde media (offline en online) 
aandacht besteed aan de invoering van de algemene hepatitis 
B-vaccinatie. Belangrijke bladen zijn: Kinderen, Wij Jonge Ouders, 
Kraamtijd en Vriendin Mama. In de online-media is het nieuws op 
9 sites geplaatst waaronder zwangerschapspagina.nl.
 

Onderzoek naar acceptatie 
hepatitis B-vaccinatie
Het eerste deel van het onderzoek naar de acceptatie van de 
hepatitis B-vaccinatie onder ouders met pasgeboren kinderen is 
afgerond. Dit voorjaar ontvingen ongeveer 2000 ouders een 
vragenlijst waarin hun mening is gevraagd over de toevoeging van 
hepatitis B aan het bestaande DKTP-Hib-combinatievaccin. Eén 
van de uitkomsten was dat ouders veel vertrouwen hebben in de 
consultatiebureau-arts bij vragen over vaccinaties, meer dan in de 
huisarts of  het RIVM. Over andere resultaten van dit onderzoek 
publiceert het RIVM in de komende tijd een aantal artikelen. 
Hierover zullen we u op de hoogte houden. Het tweede deel van 
het onderzoek waarin de ouders de hepatitis B-vaccinaties 
daadwerkelijk aangeboden krijgen, loopt nog. 
 

Toedienen DKTP-Hib-HepB zonder 
Hib 
Het vaccin Infanrix hexa bestaat uit een spuit waarin vijf compo-
nenten zijn opgenomen: DKTP-HepB. De zesde component Hib zit 
in gevriesdroogde vorm in een aparte flacon.
Als er een DKTP- en een HepB-vaccinatie is geïndiceerd, mag 

voortaan een dosis DKTP-HepB worden gegeven. Gebruik hiervoor 
Infanrix hexa , zònder het Hib-poeder op te lossen. Dan heb je een 
pentavaccin dat een volwaardig vaccin is. Om vergissingen te 
voorkomen moet de Hib-flacon die ‘overblijft’ weggedaan worden. 
De Hib-flacon hoort immers bij het spuitje DKTP-HepB, en mag 
niet met een ander oplosmiddel worden opgelost. 
Tot nu toe werd in deze gevallen geadviseerd om een los DKTP- en 
een los HepB-vaccin te spuiten. Het vernieuwde advies komt in de 
Uitvoeringsregels RVP 2012.

In de praktijk komt het voor dat het Hib-vaccin niet altijd gegeven 
wordt. Daar zijn twee redenen voor:
1  Er wordt vergeten de Hib-component op te lossen. 

De gegeven DKTP-HepB is geldig. Wel moet het kind de 
ontbrekende Hib-vaccinatie nog ontvangen. Het Hib-vaccin kan 
los besteld worden bij RIVM-RCP. 

2 Soms is het niet nodig dat er Hib-vaccin wordt opgelost, omdat 
het kind alleen een DKTP en een HepB-vaccinatie nodig heeft. 
Bijvoorbeeld omdat het kind ouder is dan 1 jaar en de beno-
digde Hib-vaccinatie al heeft gehad. Of als het kind ouder is dan 
2 jaar en helemaal geen Hib-vaccinatie meer nodig heeft. 
In het geval dat een kind bijvoorbeeld een jaar oud  is en met de 
vaccinaties begint, krijgt het o.m. 1x een DKTP-Hib-HepB-kaart 
en 2x een DKTP-HepB-kaart. In dat geval moet er de éérste keer 
uiteraard een volledige Infanrix hexa toegediend worden en 
wordt de DKTP-Hib-HepB-kaart gebruikt.

Let op: de administratieve afhandeling moet nauwkeurig  
gebeuren. Zie schema. 

Administratie via vaccinatiekaarten Administratie via RVP Online

1.  Hib-component  
onterecht niet gegeven

-  Plak op DKTP-Hib-HepB-vaccinatiekaart het hexa-vlagetiket 
met chargenummer.

-  Noteer op DKTP-Hib-HepB-vaccinatiekaart: 
‘Hib niet opgelost, toediening Hib-vaccinatie zal alsnog gebeuren’

- Streep de barcode door.

Kies voor veld DKTP-HepB  Hexa ZONDER Hib

Noteer in memoveld achter hexa-vaccinatie:
‘Hib niet opgelost, toediening Hib-vaccinatie zal alsnog gebeuren’

2.  Hib-component terecht 
niet gegeven

Oude situatie (aflopend)
DKTP-vaccinatiekaart én HepB- vaccinatiekaart:
- Plak op DKTP-kaart het hexa-vlagetiket met chargenummer.  
- Noteer op deze kaart: ‘plus HepB, Hib niet opgelost’.
-  Schrijf op HepB-kaart het chargenummer van hexa en de 

tekst: ‘plus HepB, Hib niet opgelost’.
- Streep de barcode door op beide kaarten.

Nieuwe situatie
DKTP-HepB-vaccinatiekaart:
Plak op deze kaart het hexa-vlagetiket met chargenummer. 
Noteer op deze kaart: ‘Hib niet opgelost’.
- Streep de barcode door.

Kies voor veld DKTP-HepB  Hexa ZONDER Hib
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