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Kom naar de Vasteprik-dag!

Vaccinatieadvies EK-bezoekers in 
Oekraïne

JGZ kosteneffectief!

Kom naar de Vasteprik-dag!
Op 26 april organiseert het RIVM de 2e Vastprik-dag. Mis deze 
scholingsdag niet. De inhoud van deze dag sluit aan bij de 
dagelijkse praktijk van alle professionals die betrokken zijn bij 
de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. In een 
gevarieerd programma wordt stilgestaan bij ontwikkelingen 
binnen het RVP, veiligheidsbewaking, achtergronden over 
vaccinatiebezwaren en de mazelen. Voor deze dag is accredi-
tatie aangevraagd bij de AbSg en het kwaliteitsregister V&VN.
Aanmelden kan nog tot en met 19 april via het aanmeldings-
formulier. Wees er snel bij! Kijk voor het programma op de 
website voor RVP-professionals.

Vaccinatieadvies EK-bezoekers in 
Oekraïne
Polen en Oekraïne organiseren van 8 juni tot en met 1 juli het 
Europees Kampioenschap Voetbal. Momenteel is in het 
westen van de Oekraïne, op de grens met Polen, Slowakije en 
Hongarije, een mazelenepidemie gaande. Bezoekers van het 
EK-voetbal die niet tegen mazelen gevaccineerd zijn en in het 
verleden geen mazelen hebben doorgemaakt, krijgen het 
advies zich te laten vaccineren. Voor kinderen van 6 tot 14 
maanden wordt een vervroegde BMR-vaccinatie aanbevolen. 
Ook wordt reizigers naar de Oekraïne geadviseerd om zich te 

Rijksvaccinatieprogramma

Volg ons:        

http://fd10.formdesk.com/congresadviesbureau1/VastePrikdag_26_apr_2012
http://fd10.formdesk.com/congresadviesbureau1/VastePrikdag_26_apr_2012
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Professionals/Scholingsbijeenkomsten
http://www.facebook.com/rvp.vaccinaties
http://twitter.com/#!/rivm
http://www.youtube.com/user/RIVMnl
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www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de 

communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma 

Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl

laten vaccineren tegen hepatitis A (besmettelijke geelzucht) en 
DTP (difterie, tetanus en polio). Afhankelijk van persoonlijke of 
reisomstandigheden kunnen eventueel nog andere vaccinaties 
nodig zijn. Kijk voor meer informatie op de website van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering www.lcr.nl.

JGZ kosteneffectief!
Alle inwoners van Nederland hebben één jaar gezondheidswinst te 
danken aan jeugdgezondheidszorg. Deze conclusie komt uit het 
onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg 
in Nederland. ActiZ heeft hiervoor opdracht gegeven. Vaccinaties 
leveren de grootste bijdrage in zowel gezondheidswinst als 
economische winst. Lees meer over dit onderzoek.
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