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Nieuwe Influenza A (H1N1) en RVP-vaccinaties
De aankomende grieppandemie kan invloed hebben op de uitvoering van het RVP, 

bijvoorbeeld door ziekte van CB-medewerkers of JGZ-medewerkers van de GGD.  

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM heeft de minister van VWS een 

advies gestuurd voor als deze situatie zich voordoet. Dat advies luidt: vaccinaties van 

baby’s (DKTP-Hib(-HepB) + Pneu en BMR + MenC) gaan in principe zonder uitstel door; 

vaccinaties van 4-jarigen (DKTP) en schoolgaande kinderen (BMR + DTP) kunnen eventueel 

worden uitgesteld, bijvoorbeeld met een halfjaar. 

Vooralsnog blijft het huidige RVP van kracht. Een tijdelijk aangepast RVP wordt pas 

ingevoerd, nadat het ministerie van VWS daartoe besloten heeft. VWS zal dit doen op advies 

van een speciaal deskundigenteam dat snel bij elkaar kan komen, mocht dat nodig zijn. 

Indien aanpassing van het RVP aan de orde is, dan wordt dit tijdig gecommuniceerd via 

RVP Nieuws. De bovengegeven informatie is uitsluitend bedoeld voor de uitwerking van 

interne continuïteitsplannen ter voorbereiding van een griepepidemie.

Nieuwe Influenza A (H1N1): overige maatregelen 
Verschillende maatregelen kunnen het verspreiden van Nieuwe Influenza A helpen voorko-

men. Hieronder een opsomming van maatregelen en richtlijnen voor het consultatiebureau.

•	 	Neem	de	hygiënemaatregelen	(hoest-	en	handhygiëne)	in	acht	op	het	CB.	Dat	wil	 

zeggen: na elk consult handen wassen.

•	 	Ouders	die	bellen	dat	zij	of	hun	kind	klachten	hebben	die	kunnen	wijzen	op	de	griep	

moeten thuis blijven. Iemand die koorts (38 ºC of hoger) en luchtwegklachten zoals 

hoesten heeft, kan besmet zijn met het nieuwe griepvirus.

•	 	Kinderen	(en	ouders)	die	op	het	CB	verschijnen	met	griepverschijnselen	moeten	naar	

huis. Iemand die koorts (38 ºC of hoger) en luchtwegklachten zoals hoesten heeft, kan 

besmet zijn met het nieuwe griepvirus.

Verder kunnen kinderen die Tamiflu gebruiken en verder niet ziek zijn, gewoon gevaccineerd 

worden. Het aangrijpingspunt van vaccins en antivirale middelen verschilt. Dit geldt ook 

voor bijvoorbeeld het BMR-vaccin.

RVP en HPV-vaccinatie
Vanaf eind augustus zijn de priksessies voor de derde prik tegen baarmoederhalskanker 

begonnen. Datum en plaats van de priksessies verschillen per regio. De sessies kunnen 

niet gebruikt worden om meisjes die voor de HPV-vaccinatie komen ook hun achterstallige 

RVP-vaccinaties te geven. HPV-vaccinaties mogen in principe niet met andere vaccinaties 

op dezelfde dag gegeven worden. 
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