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Met ingang van januari 2013 wordt RVP Nieuws alleen 
nog verzonden aan de mensen die zich hebben 
aangemeld voor de automatische e-mailattendering. 
Het afgelopen half jaar hebben we geëxperimenteerd 
met automatische verzending (aan abonnees) naast de 
traditionele verspreiding via de mail. Daaruit is 
gebleken dat veel mensen zich hebben geabonneerd en 
dat de automatische verzendwijze aanzienlijk sneller en 
efficiënter is. Dat heeft vooral grote voordelen bij het 
communiceren van spoedberichten, zoals bij de recall 
van het DTP-vaccin eerder dit jaar. Overigens blijven we 
werken aan een optimaal RVP Nieuws dat zo goed 
mogelijk aan de gebruikerswensen voldoet.
Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan nu! Dan 
bent u ervan verzekerd dat u geen enkel RVP Nieuws 
hoeft te missen.

Aanmelden kan via deze link. Na het aanmelden 
ontvangt u per e-mail met een link. Als u deze link 
aanklikt komt u in een bevestigingsscherm. Een klik op 
de knop ‘ik bevestig mijn aanmelding’ maakt uw 
aanmelding definitief.

Rijksvaccinatieprogramma

Volg ons:        

http://www.rivm.nl/nieuwsbrieven/NBR0-it-0058.nsf/Aanmelding?OpenForm
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

Richtlijn en Uitvoeringsregels  
RVP2013
Eind december worden de Richtlijn en Uitvoeringsregels RVP 2013 
verzonden. Alle uitvoerders van het RVP ontvangen een exem-
plaar. Indien u meer exemplaren nodig heeft kunt u hiervoor 
terecht bij het RIVM-regiokantoor.

VaccInformatiemap digitaal
In de praktijk is gebleken dat de huidige papieren map nog maar 
weinig wordt gebruikt en niet altijd up-to-date is. Mede op 
verzoek van de eindgebruikers brengen we de  VaccInformatiemap 
en alle aanpassingen vanaf 2013 digitaal uit. U ontvangt in januari 
nog éénmaal een papieren VaccInformatiemap.
De eerste digitale VaccInformatiemap staat begin februari op onze 
website: www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma. Via RVP Nieuws 
wordt u voortaan geïnformeerd over de wijzigingen. 
 

Overgangsperiode van Pediacel op 
Infanrix stopt
Alle kinderen die geboren zijn na 1 augustus 2011 krijgen een 
vaccinatie tegen hepatitis B als onderdeel van de DKTP-Hib-
HebB-vaccinatie. Gedurende de overgangsperiode is zowel 
Pediacel als Infanrix gebruikt. Vanaf 1 januari 2013 mag alleen nog 
Infanrix-Hexa worden gegeven. Alle resterende doses van Pediacel 
worden teruggehaald. Dit gebeurt tijdens de reguliere ritten voor 
de vaccindistributie. 
Als een kind toch nog niet volledig DKTP-Hib-gevaccineerd is, kan 
men de serie afmaken met het nieuwe vaccin. Bescherming tegen 
hepatitis B wordt daarmee niet beoogd en is ook niet gegaran-
deerd bij een onvolledige serie.

Uitvoering 
Rijksvaccinatieprogramma nu 
geborgd
In november ondertekende het RIVM de overeenkomst met Yunio 
Oost Gelderland voor de  uitvoering van het 
Rijksvaccinatieprogramma in tien Gelderse gemeenten. Dat was 
de laatste in de reeks van vijftig overeenkomsten die het RIVM 
heeft gesloten met alle JGZ-organisaties. Een gezamenlijke 
werkgroep van RIVM, GGD NL en ActiZ heeft de tekst van de 
overeenkomsten opgesteld. Aan bod komen o.a. het periodieke 
overleg tussen RIVM en deze organisaties op landelijk en regionaal 
niveau, het organiseren van de vaccinatiegelegenheden, het 
monitoren van de uitvoering, het verlenen van medewerking aan 
onderzoeken rond het RVP, de registratie van het programma en 
afspraken rond het oproepen van kinderen voor vaccinatie en de 
vaccinlevering.
In de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma was sprake 
van een historisch gegroeide samenwerkingspraktijk. Die praktijk 
is nu vastgelegd in duidelijke afspraken. Daarmee is een solide 
basis gelegd voor de uitvoering van het RVP. 

Dr. A.J. Swaakprijs voor Helma Ruijs
Helma Ruijs heeft de Dr. A.J. Swaakprijs 2012 gekregen voor haar 
promotieonderzoek naar ‘Acceptance of Vaccination among 
Orthodox Protestants in the Netherlands’. De prijs is uitgereikt op 
23 november tijdens de wetenschappelijke vergadering van de 
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) in Ede.
Klik hier voor meer informatie.
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