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Verkeerde prikkaarten in 
omloop
Zoals vermeld in RVP Nieuws nr.12, zijn er helaas verkeerde 
oproepsets aangemaakt. In de set kunnen vaccinatiekaarten 
met een verkeerde naam zitten. Vaak betreft deze fout een 
enkele kaart in de oproepset waardoor de fout niet direct 
opvalt.
Nu blijkt dat het niet alleen gaat om kinderen die geboren zijn 
rond half juli, zoals we eerder berichtten, maar mogelijk ook 
om kaarten van kinderen die in augustus geboren zijn. 

Wij vragen u dan ook de komende maanden extra alert te 
zijn. Een uitnodigingsset voor pasgeboren kinderen bevat 
namelijk de prikkaarten voor de gehele eerste fase van het 
RVP. Wilt u daarom de hele set vaccinatiekaarten van 
kinderen geboren tussen 14 juli en 20 augustus nog eens extra 
controleren en vaccinatiekaarten met de verkeerde naam 
weggooien?

Als bij deze controle blijkt dat er een of meer vaccinatiekaar-
ten te kort zijn, dan kunt u de set aanvullen met een (of meer) 
blauwerandkaart(en) voor de nog komende vaccinaties. 
Vermeld dan vast naam kind en type vaccin op de kaart, maar 
nog geen datum. Die kan dan later als de vaccinatie wordt 
gegeven worden toegevoegd. Dit is belangrijk om over een 

Rijksvaccinatieprogramma

Volg ons:        

http://www.facebook.com/rvp.vaccinaties
http://twitter.com/#!/rivm
http://www.youtube.com/user/RIVMnl
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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

aantal maanden verwarring te voorkomen over de vaccinaties die 
het kind nog moet krijgen.
De bureaus die werken met RVP Online kunnen dit vermelden in 
het systeem en hoeven geen blauwerandkaart in te vullen.

Wilt u aan uw RIVM-regiokantoor via de mail doorgeven als er 
sprake is van een foutieve kaart? Daarmee kunnen wij snel zien 
om hoeveel kinderen het gaat.

Onze excuses voor het ongemak en de extra werkzaamheden.
 

Promotie Helma Ruijs
Op 14 september jl. is Helma Ruijs gepromoveerd op een onder-
zoek naar de acceptatie van vaccinatie in de reformatorische 
gezindte. De vaccinatiegraad in de reformatorische gezindte is 
ruim 60%. Er zijn wel grote verschillen tussen de diverse 
geloofsgroepen. 
Ook de beslissing om wel of niet te vaccineren is onderzocht. 
Religieuze argumenten zijn hierbij doorslaggevend. Medische 
professionals  blijken in hun contacten met reformatorische 
ouders echter vooral in te gaan op de medische argumenten. 
Geadviseerd wordt om in het contact meer aandacht te besteden 
aan het besluitvormingsproces, zodat ouders in elk geval een 
bewuste keuze maken. Er wordt nu gericht voorlichtingsmateriaal 
ontwikkeld om de professionals juist in contacten met deze groep 
ouders te ondersteunen. 

Klik hier voor het persbericht van UMC st Radboud 
 
Voor meer informatie: 
Onderzoeksartikel: How orthodox Protestant parents decide on 
the vaccination of their children: a qualitative study 
Onderzoeksartikel: How healthcare professionals respond to 
parents with religious objections to vaccination: a qualitative 
study 

Evaluatie hepatitis B-vaccinatie
Het RIVM heeft de effectiviteit van de hepatitis B-vaccinatie van 
kinderen van HBsAg-positieve moeders geëvalueerd. Van 
september 2005 t/m mei 2011 zijn 3311 kinderen uitgenodigd deel 
te nemen aan een bloedonderzoek naar HBV-infectie en immuni-
teit. Dit gebeurde door het invullen van een vragenlijst. Van de 
2864 kinderen waarvan een bloeduitslag bekend was, waren er 
ondanks vaccinatie zestien HBsAg-positief (0,6%). Dit percentage 
is laag vergeleken met in de literatuur vermelde waarden. Van de 
2846 HBsAg-negatieve kinderen hadden er 140 onvoldoende 
antistoffen; dit kan soms echter wijzen op teruggelopen antistof-
niveaus omdat het onderzoek te laat werd uitgevoerd. Van de 
kinderen die tijdig serologisch werden onderzocht, was namelijk 
slechts een klein deel (ongeveer 0,5%) onvoldoende beschermd 
(anti-HBs titer < 10 IU/L).
Klik voor het volledige rapport.
 

Verzending RVP Nieuws  
geautomatiseerd
 
Het RVP nieuws wordt ook als automatische nieuwsbrief verzonden. 
Hiervoor dient u zichzelf eenmalig online aan te melden. Dit kan 
via deze link.

De nieuwe verzendmethode vervangt te zijner tijd de huidige 
verzendmethode. Totdat deze overgang definitief is, kan het zijn 
dat u de nieuwsbrief twee keer ontvangt.
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