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Nieuwe Influenza A-vaccinatie voor jonge kinderen
Kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar krijgen de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A 

(H1N1) aangeboden. Dat besloot minister Klink van VWS gisteren op advies van de Gezond-

heidsraad. De vaccinatie is voor kinderen die geboren zijn ná 23 november 2004 en vóór 23 

mei 2009. GGD’en zullen de vaccinatie uitvoeren. De vaccinaties starten op 23 november. 

Van kinderen jonger dan 6 maanden (geboren op of na 23 mei 2009) krijgen de huisgenoten 

vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A aangeboden. 

Meer informatie is te vinden in het persbericht op de site van VWS en in het advies van de 

Gezondheidsraad. 

Nieuwe Influenza A-vaccinatie: consequenties voor 
het RVP 

Tussen de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A en RVP-vaccinaties dient bij voorkeur een 

interval van twee weken te worden aangehouden (zie ook RVP Nieuws 8). Daarom is het te 

verkiezen om, bij deze grootschalige vaccinatiecampagne tegen Nieuwe Influenza A, een 

aantal RVP-vaccinaties op te schorten. Concreet betekent dit dat na vandaag (10 november) 

voor kinderen geboren ná 23 november 2004 en vóór 23 mei 2009 de volgende vaccinaties 

worden uitgesteld: 

- DKTP-Hib-(HepB) en Pneu op de leeftijd van 11 maanden;

- BMR en MenC op de leeftijd van 14 maanden;

- DKTP op de leeftijd van 4 jaar. 

Na afloop van deze periode worden de opgeschorte RVP-vaccinaties alsnog gegeven en dan 

zo snel mogelijk na 3 januari 2010. 

De vaccinaties van zuigelingen bij 0 (HepB), 2, 3, en 4 maanden blijven gewoon doorgaan. 

Broertjes en zusjes van kinderen jonger dan 6 maanden, die zelf ouder zijn dan 4 jaar (huis-

genoten), krijgen ook vaccinatie tegen Nieuwe Inlfuenza A aangeboden. Bij hen dient het in-

terval van 2 weken met eventuele RVP-vaccinaties zoveel mogelijk te worden aangehouden.  

  

Hoewel RVP-vaccinaties worden uitgesteld, blijft de kans dat betreffende kinderen een RVP-

ziekte oplopen klein. Dat komt door de vaccinaties die de kinderen op 2, 3 en 4 maanden 

kregen, de lage incidentie door langdurige vaccinatie en door opgebouwde groepsimmuni-

teit. Het risico op het krijgen van Nieuwe Influenza A is groter. 
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Prevenar D66977: vraag en antwoord op CIb-site 
Op de site van het CIb zijn vragen en antwoorden te vinden over het on hold zetten van 

partij D66977 van Prevenar. 

Naar vraag en antwoord op de CIb-site. 

Prevenar D66977 niet buiten RVP 
De partij D66977 is niet buiten het RVP gebruikt. Ook buiten Nederland is deze partij niet 

gedistribueerd. Kinderen die buiten het RVP om een pneumokokkenvaccin met Prevenar 

ontvingen, hebben dan ook een pneumokokkenvaccin uit een andere partij gekregen. 
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