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Voorbereidingscommissie 
Marina Conyn-van Spaendonck  
(RVP-programmamanager RIVM)
Gert Weijman (medisch adviseur RIVM) 
Irmgard Zonnenberg  
(accountmanager RVP RIVM)
Sylvia Leeman (communicatie RIVM)
Gonnie de Rooij (communicatie RIVM)
Inge Tissen (stafarts ZuidZorg Veldhoven)
Iris Koks (jeugdverpleegkundige Jong Florence) 
Jolanda den Hertog (stafarts Stichting 
Thuiszorg Midden Gelderland)

Meer informatie
Gonnie de Rooij
030-274 22 40 | gonnie.de.rooij@rivm.nl

Vasteprik-
dag

Vasteprik-dag

Scholingsdag over het Rijksvaccinatieprogramma
25 april 2013
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Programma

Dagvoorzitter: Marina Conyn-van Spaendonck

9.00-9.30 uur Registratie met koffie/thee

9.30-9.35 uur Welkom – Marina Conyn

9.35-9.45 uur Terugblik en vooruitblik – Marina Conyn

9.45-10.15 uur Kinkhoest niet onder controle; overzicht van de epidemiologische  
 situatie – Nicoline van der Maas (RIVM)

10.15-10.30 uur Doof door bof – Ewout Fanoy (RIVM)

10.30-11.00 uur Bofonderzoek n.a.v. de epidemie in Nederland:  
 perspectief voor bofbestrijding – Hester de Melker (RIVM)

11.00-11.30 uur Pauze, bezichtiging posters

11.30-12.30 uur RVP in Caribisch Nederland – Fiona van der Klis (RIVM) 
 Situatie op de BES-eilanden – Joey van Slobbe (Bonaire) 

12.30-13.30 uur Lunch, bezichtiging posters

13.30-14.30 uur Uit de praktijk: veelgestelde vragen – Lenka Castricum (RIVM) 
Hans van Vliet (RIVM)

14.30-15.00 uur Vaccinatie tegen rotavirus-infecties – Patricia Bruijning-Verhagen 
(UMC Utrecht)

15.00 uur  Sluiting – Marina Conyn (RIVM)

15.00 - 15.15 uur Registreren voor accreditatie bij de congresbalie

In de door de WHO gelanceerde European Immunization Week (20 t/m 26 april) 
organiseert het RIVM de Vasteprik-dag. De dag staat in het teken van bijscholing en 
ontmoeting voor artsen en verpleegkundigen die direct betrokken zijn bij de uitvoering 
van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Er is  een gevarieerd programma: van de 
effecten van het huidige RVP (epidemiologie van kinkhoest en bof) tot ontwikkelingen 
rond kandidaatvaccins die (nog) geen deel uitmaken van het RVP, en van dichtbij (de 
dagelijkse praktijk van het RVP) tot ver weg (de uitvoering van het vaccinatieprogramma 
in de nieuwe Nederlandse gemeenten Bonaire, St Eustatius en Saba. 

Wij nodigen u van harte uit voor deze scholingsdag.

Doelgroep 
RVP-professionals: artsen en verpleegkun-
digen JGZ-organisaties, medisch adviseurs 
RIVM, medewerkers RIVM-RCP/IOD, GGD 
Nederland en ActiZ.

Datum 
Donderdag 25 april 2013

Locatie 
Regardz Eenhoorn Amersfoort, Koningin 
Wilhelminalaan 33 (tegenover het NS 
station).

Zelf in actie! 
Na de lunch worden er onderwerpen ‘uit 
de praktijk’ besproken. Heeft u onderwer-
pen die u graag besproken wilt hebben of 
heeft u vragen waar u een antwoord op 
zoekt? Mail ze vóór 12 april onder vermel-
ding van Vasteprik-dag, uw naam, functie 
en organisatie naar rvpcommunicatie@
rivm.nl.

Posterpresentatie 
Ook is het mogelijk een poster te presente-
ren. De inhoud van de poster moet 
aansluiten bij de doelgroep van de 
Vasteprik-dag en van toepassing zijn op de 
dagelijkse praktijk van het RVP. U kunt uw 
poster tot 12 april aanmelden via  
rvpcommunicatie@rivm.nl onder vermel-
ding van Vasteprik-dag, titel van de poster, 
uw naam, functie en organisatie. 

Deelnamekosten 
De kosten voor deelname bedragen  
€ 60,00.

Accreditatie  
Er is accreditatie aangevraagd bij de AbSg 
en het Kwaliteitsregister V&VN.

Aanmelding 
U kunt zich tot en met 18 april aanmelden 
via het aanmeldingsformulier.
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