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Wat vragen wij u nu te doen?

Wij willen u vragen om de bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en terug te sturen in de 
bijgevoegde retourenvelop. Als u en uw kind belangstelling hebben voor deelname aan 
het onderzoek, kunt u dit aangeven op de antwoordkaart. Wij zullen dan telefonisch 
contact met u opnemen om eventuele vragen te beantwoorden en om uw huisadres te 
vragen. Wij sturen u dan de uitgebreide informatie en een toestemmingsformulier. Hierna 
bellen wij u een tweede keer. Als u en uw kind besluiten mee te doen, zullen wij een 
afspraak maken voor het eerste bezoek op een onderzoekslocatie in uw woonplaats. 
Tijdens dit bezoek spreken we het onderzoek nog eens kort met u en uw kind door. Als u 
en uw kind akkoord gaan, tekenen zowel u (beide ouders) als uw kind (als hij/ zij ouder is 
dan 12 jaar) en de onderzoeksmedewerker het toestemmingsformulier en zal het 
onderzoek starten.

Als u nog vragen heeft…

Als u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met één van de 
onderzoeksmedewerk(st)ers van het RIVM:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer: 030-2743317
U kunt ook een email sturen naar: TIM-studie@RIVM.nl
Tenslotte kunt u ook een onafhankelijke arts om informatie/ advies vragen:
Dr. Wolfs, kinderarts in het WilhelminaKinderziekenhuis (WKZ),
telefoonnummer: 088-7554554

Wij hopen dat u en uw kind besluiten om mee te doen met dit onderzoek!

Namens alle medewerkers,
Met vriendelijke groet,

Susanne Stoof (Drs.) Fiona van der Klis (Dr.)
Onderzoeker (AIO) Vaccinoloog
RIVM, Bilthoven RIVM, Bilthoven

Guy Berbers (Dr.) Lieke Sanders (Prof. Dr.)
Vaccinoloog Kinderarts-immunoloog 
RIVM, Bilthoven WKZ/UMC, Utrecht
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tweede inenting tegen Meningokokken C bij tieners



Geachte ouder(s), verzorger(s),

Met deze folder willen wij uw kind vragen deel te nemen aan een onderzoek naar de 
ideale leeftijd voor een tweede inenting tegen Meningokokken type C: de TIM-studie 
(Tweede Immunisatie MenC). In deze folder vertellen wij u kort wat dit onderzoek inhoudt.

Waarom dit onderzoek?

De Meningokok type C (MenC) kan de meningokokkenziekte veroorzaken. Deze ziekte kan 
hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging veroorzaken, soms met ernstige gevolgen. 
Voorkomen van deze ziekte door inenten is dus erg belangrijk. Sinds 2002 is dan ook de 
inenting tegen MenC ingevoerd in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Op dit moment 
wordt de MenC inenting volgens het RVP alleen gegeven aan kinderen op de leeftijd van  
14 maanden. Recent is echter gebleken dat het beschermende effect van de inenting bij 
jonge kinderen na enkele jaren afneemt. Omdat de meeste ziektegevallen van MenC niet 
alleen plaatsvinden bij jonge kinderen maar ook bij tieners, lijkt een tweede inenting tegen 
MenC op latere leeftijd nodig om de bescherming op peil te houden. Met de TIM-studie 
willen wij onderzoeken wat de ideale leeftijd is voor een tweede inenting tegen MenC. 

Waarom krijgt u deze folder?

Voor de TIM-studie hebben wij drie leeftijdscategorieën geselecteerd: 10, 12 en 15 jaar. In 
2011 valt uw kind (bijna) in één van deze leeftijdscategorieën. Met deze folder willen wij 
uw kind vragen deel te nemen aan de TIM-studie.

Hoe verloopt de TIM-studie?

Voor het onderzoek worden er binnen een jaar 3 afspraken  met u en uw kind gemaakt op  
een onderzoekslocatie in uw woonplaats. Tijdens de eerste afspraak wordt eerst een beetje 
speeksel en 1 buisje bloed afgenomen bij uw kind. Daarna krijgt hij/zij éénmalig de MenC 
inenting toegediend. De tweede afspraak is 1 maand later en de derde afspraak 1 jaar later. 
Tijdens deze afspraken zal opnieuw een beetje speeksel en 1 buisje bloed worden afgeno-
men. Het inenten en afnemen van speeksel en buisjes bloed wordt gedaan door ervaren 
onderzoeksmedewerkers. In het bloed en speeksel zal worden gekeken naar de bescher-
ming tegen MenC. Alle persoonlijke informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.

Wie voert dit onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) 
van het RIVM in Bilthoven in samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het 
Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

Wat zijn de voordelen van het onderzoek?

Met de resultaten van dit onderzoek hoopt het RIVM te bepalen wat het beste inenting-
schema is voor een optimale bescherming tegen MenC. Een voordeel van de deelname is 
dat uw kind een extra inenting krijgt tegen MenC en daarmee nog langer beschermd is 
tegen ziekte door MenC. Als u wilt, kunnen wij u laten weten of uw kind na de vaccinatie 
goed beschermd is tegen MenC. Verder ontvangen alle deelnemende kinderen als 
tegenprestatie na de tweede bloedafname een cadeaubon van 10 euro en na de laatste 
bloedafname een cadeaubon van 15 euro.

Wat zijn de nadelen van het onderzoek?

Een inenting en een bloedafname zijn niet prettig voor een kind. Na de inenting kan een 
lokale reactie optreden zoals roodheid, lichte zwelling en/of enige spierpijn op de 
prikplaats. Hiervoor kan uw kind eventueel paracetamol nemen. De prikplaats voor de 
bloedafname kan eventueel van tevoren worden verdoofd. Een ander nadeel is dat wij u 
vragen om voor de afspraken naar onze onderzoekslocatie in uw woonplaats af te reizen. 

Zijn er verplichtingen bij deelname aan het onderzoek?

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en kost niets. U kunt bovendien op ieder 
moment aangeven dat u uw kind niet meer mee wilt laten doen.

Huisarts en verzekering

Als uw kind meedoet aan dit onderzoek zullen wij dit doorgeven aan de huisarts. Wij gaan 
er vanuit dat uw kind door deelname aan het onderzoek geen risico loopt. Mocht er 
onverhoopt toch iets gebeuren, dan zal het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) in Bilthoven eventuele schade als direct gevolg van de inenting of de bloedafname 
vergoeden. 


