
Effecten Rijksvaccinatie programma (RVP)

1957

Voor

• 25-50 van de 1.000 
sterfgevallen onder 
kinderen  

Na

• Sterfte gedaald naar 
enkele onder 
ongevaccineerde 
zuigelingen

• Jaarlijks 100-200 
ziekenhuisopnames

K

Invoering 
vaccinatie

Voor

• 10-20% de hartspier 
aangetast 

• 10-25 van de 1.000 
sterfgevallen  
onder kinderen 

Na

• Sterfte snel gedaald 
naar nul 

• Sporadisch nog  
gevallen vanuit  
het buitenland

D

Voor

• Kwam weinig voor, 
maar altijd dodelijk   

Na

• Alleen ziekte bij 
niet-gevaccineerden 
geboren vóór de 
invoering van de 
vaccinatie

T

Voor

• Regelmatig 
epidemieën van 
kinderverlamming

Na

• Uitbraken ‘Bible belt’ 
(1971, 1978,  
1992-1993)

P

1974

1974 (alleen meisjes)
1987 (iedereen)

Voor

• Vrijwel iedereen 
maakte de ziekte door 
op kinderleeftijd

• Ziekte bij zwangere 
vrouwen kan leiden 
tot congenitaal rubella 
syndroom (CRS) 

Na

• Uitbraken onder  
niet-gevaccineerde 
kinderen in ‘Bible belt’ 
met gevallen van CRS 
(2004-2005 en 2013)

R

1976

Voor

• Vrijwel iedereen 
maakte de ziekte  
door op kinderleeftijd 
met soms ernstige 
complicaties zoals 
longontsteking en 
encefalitis

• Sterfte daalde al voor 
introductie van de 
vaccinatie 

Na

• Uitbraken ‘Bible belt’ 
(1976, 1983, 1987-
1988, 1992-1994, 
1999-2000, 2008, 
2013-2014)

M

1987

Voor

• Vrijwel iedereen 
maakte de ziekte  
door op kinderleeftijd

• Ziekte was meestal 
mild, maar soms 
ontstond aseptische 
meningitis of 
encefalitis

Na

• Epidemie in 2007-
2009 onder niet-
gevaccineerde 
kinderen in ‘Bible belt’

• Landelijke epidemie in 
2009-2012 onder 
(gedeeltelijk)  
gevac cineerde 
studenten

B

1993

Voor

• Veroorzaakte 
epiglottitis, meningitis 
en sepsis 

Na

• Elk jaar zijn er enkele 
meldingen van 
vaccinfalen

Hib

2001

Voor

• Veroorzaker van 
meningitis en sepsis 
bij kinderen

• Een sterke stijging in 
2001

Na

• Aantal gevallen bij 
niet-gevaccineerde 
mensen ook gedaald 
door verminderde 
transmissie/
circulatien

MenC

2003

Voor

• Kan levercirrose  
en levercarcinoom 
veroorzaken

Na

• Laagste incidentie 
sinds invoering van  
de meldingsplicht

• Effect van universele 
vaccinatie pas 
zicht baar in de 
toekomst

HepB

2003 (specifiek 
risicogroepen)
2011 (iedereen)

2006

Voor

• Veroorzaakte 
invasieve ziekten, 
zoals longontsteking, 
meningitis en sepsis

• Vooral bij kinderen  
<2 jaar en ouderen  
>65 jaar

Na

• Sterke daling in aantal 
gevallen veroorzaakt 
door de 10 vaccin-
typen

• Lichte toename aantal 
ziekten veroorzaakt 
door niet-vaccintypen

Pneu

2010

 (alleen meisjes)

Voor

• Veel voorkomende 
infectie bij seksueel 
actieve mensen

• Per jaar overlijden 
200-250 vrouwen als 
gevolg van baar-
moederhalskanker

Na
Vanaf 2023

• Het vaccin is effectief 
tegen infectie met 
HPV16/18 en 
kruisbeschermende 
types (HPV31/45)

HPV

   6x        = 1.000 -10.000

   8x        = 10.000 -100.000

10x        = > 100.000

1x        = 2 -10

2x        = 10 -100

4x        = 100 -1.000

Voorkomen van de ziekte voor en na vaccinatie

De zorg voor morgen begint vandaag
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