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Opkomst HPV-vaccinaties per 1 januari 2012, 
geboortecohorten 1997 en 1998 
 
Deel I van de rapportage: de toelichting 
Zie ook deel II van de rapportage: de cijfers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporteurs: Petra Oomen, Irmgard Zonnenberg, Pieter de Hoogh. 
 
Indien u gebruik wilt maken van deze gegevens ten behoeve van een 
publicatie, artikel of anderszins dient u  vooraf contact op te nemen met 
RCP&IOD (Irmgard Zonnenberg, irmgard.zonnenberg@rivm.nl). 
 

RCP&IOD, 28 januari 2012 
 

De rapportage over de opkomst in de HPV-vaccinatiecampagne bestaat uit twee 
delen: dit tekstbestand en een Excelbestand. Deze rapportage is een eindrapportage 
per 1 januari 2012 over de opkomst van jaarcohorten 1997 en een tussenrapportage 
over de opkomst van jaarcohort 1998.  
 
In de rapportage wordt het aantal toegediende vaccinaties weergegeven, niet de 
vaccinatiegraad. Jaarlijks brengt RIVM een rapport uit over de vaccinatiegraad die is 
behaald in het Rijksvaccinatieprogramma. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden 
met de vraag of de juiste intervallen zijn aangehouden tussen de opeenvolgende 
vaccinaties uit de serie.  
 
Als noemer voor deze rapportage is uitgegaan van het aantal meisjes dat 
geregistreerd stond in Praeventis op 1 januari 2012. Dat wil zeggen dat alle meisjes 
zijn meegeteld die op 1 januari in Nederland als woonachtig geregistreerd stonden in 
de Gemeentelijke Basisadministratie of (in geval van asielzoeksters) bij COA. Er 
wordt gerapporteerd op verschillende geografische niveaus: landelijk, per provincie, 
per gemeente en per GGD-werkgebied. De gegevens per wijkcode zijn niet 
opgenomen in deze rapportage omdat een aantal wijkcodes slechts een klein aantal 
meisjes bevat en de gegevensverstrekking in die gevallen een aantasting van de 
privacy betekent.  
 
Opkomstpercentages 
 
Jaarcohort Opkomstpercentage (%) 
1993 48,80 
1994 52,40 
1995 53,80 
1996 54,20 
1997 57,61 
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 Voor de meisjes geboren in 1997 geldt dat het percentage meisjes dat driemaal is 
gevaccineerd nu is gestegen van 51,9 % per 31 december 2010 naar 57,61% per  
1 januari 2012. 1,95 % is nu tweemaal gevaccineerd en 1,99 % is eenmaal 
gevaccineerd.  
 
Van de meisjes geboren in 1998 heeft dit jaar 53,39 % drie vaccinaties gehaald, 
7,57% is tweemaal gevaccineerd en 2,58% heeft één vaccinatie gekregen. In het 
komende jaar krijgen zij de gelegenheid om hun ontbrekende vaccinaties te halen. 
Wij verwachten dat een deel van de meisjes die per 31 december 2011 pas twee 
vaccinaties heeft gehaald, hiervan gebruik zal maken. Daardoor zal in 2012 het 
aantal meisjes dat driemaal is gevaccineerd, nog stijgen. 
 
 
 
Toelichting tabbladen 
 Bij de GGD-werkgebieden wordt gerapporteerd over de gebieden van de 29 

GGD’en, waarbij de GGD Hollands Midden is opgesplitst naar locatie Leiden en 
locatie Gouda. De aantallen vermeld per GGD-werkgebied hebben betrekking 
op de meisjes die in dat werkgebied wonen en geven niet de aantallen 
vaccinaties die daadwerkelijk door de betreffende GGD zijn toegediend.  

 Er zijn geen gegevens opgenomen over vaccinaties toegediend op Bonaire, St. 
Eustachius en Saba, de eilanden die sinds oktober 2010 gelden als bijzondere 
gemeenten. 

 
 


