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Extra vaccinatiemoment griepprik:  
geen verder uitstel RVP 

Kinderen die in aanmerking komen voor de vaccinatie tegen nieuwe influenza A en deze 

nog niet hebben gehad, krijgen de kans alsnog een prik te halen. Dat heeft GGD Nederland 

in overleg met VWS besloten. De betreffende kinderen kunnen in december terecht voor 

hun eerste prik; de tweede kunnen zij begin volgend jaar halen. Alle GGD’en bieden hier-

voor een extra vaccinatiemogelijkheid in de week van 11 januari. 

De RVP-vaccinaties die zijn uitgesteld in verband met de vaccinatie tegen nieuwe influenza A,

worden wel weer gewoon hervat. Voor de kinderen die in januari de tweede vaccinatie 

tegen de nieuwe griep krijgen, moet op individueel niveau gekeken worden wat het beste 

moment is voor de RVP-vaccinaties en hoe de gewenste intervallen aangehouden kunnen  

worden. Alle overige kinderen voor wie RVP-vaccinaties waren uitgesteld, dienen zo 

spoedig mogelijk na 3 januari alsnog hun uitgestelde RVP-vaccinaties te krijgen. 

Q&A nieuwe influenzaprik en uitstel RVP-vaccinaties 
De vragen en antwoorden over vaccinatie tegen nieuwe influenza A voor jonge kinderen 

zijn ge-update in verband met de extra mogelijkheid de vaccinatie te halen. Deze zijn te 

vinden op de site griepandemie.nl.

Ook de vragen en antwoorden die specifiek gaan over het uitstel van bepaalde RVP- 

vaccinaties zijn aangepast. Deze staan op de site van het Rijksvaccinatieprogramma. 

Wijziging HepB-schema in Amsterdam
Voor kinderen in Amsterdam en Diemen die geboren zijn uit moeders die draagster zijn 

van het hepatitis B-virus verandert het vaccinatieschema voor HepB. Voortaan krijgen 

deze kinderen hun hepatitis B-prikken op de leeftijd van 0, 2, 3, 4 en 11 maanden, net als 

in de rest van Nederland. Het nieuwe schema geldt voor kinderen die geboren zijn op of 

na 1 januari 2010. Het oude schema van Amsterdam en Diemen van 0, 1 en 6 maanden 

komt hierbij te vervallen. 

RVP-richtlijn 2010
De Richtlijn Rijksvaccinatieprogramma 2010 is in de eerste week van december verspreid. 

De richtlijn is ook te raadplegen op de website van het CIb: www.rivm.nl/cib/rvp. 

De meest opmerkelijke veranderingen ten opzichte van 2009 zijn: 
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·  Eventueel inhalen voor de vaccinatie tegen Hib-ziekte wordt beperkt tot de 2e  

verjaardag.

·  De voor najaar 2009 aangekondigde opname van de HPV-vaccinatie in het RVP is 

door omstandigheden uitgesteld tot het voorjaar van 2010. Het hele geboortecohort 

1997 krijgt in het voorjaar een uitnodiging voor HPV-vaccinatie.

Herstart HPV-campagne
De HPV-vaccinatie voor 12-jarige meisjes die in het najaar was uitgesteld zal herstarten 

vanaf 1 april 2010. In het voorjaar krijgen alle meisjes die geboren zijn in 1997 een  

uitnodiging. Ook meisjes geboren in 1993 tot en met 1996 die in 2009 nog geen vaccinatie 

tegen baarmoederkanker hebben gehaald krijgen een uitnodiging. Alleen meisjes die 

zich in het voorjaar 2009 via een antwoordkaart hebben afgemeld, krijgen geen uitnodi-

ging. 

Update Prevenar D66977
De door het RIVM en Wyeth uitgevoerde onderzoeken naar de uit voorzorg tijdelijk apart 

gezette partij Prevenar-7 (D66977) worden waarschijnlijk midden januari 2010 definitief 

afgesloten. Op basis van de beschikbare gegevens tot nu toe heeft het onderzoek geen 

aanwijzing voor een oorzakelijk verband tussen vaccinatie en overlijden opgeleverd.  

Dit geldt zowel voor het onderzoek naar de productie van de bewuste partij Prevenar, als 

voor het onderzoek naar de toedracht en oorzaak van overlijden van de drie kinderen. 

Er kan echter pas een conclusie getrokken worden als alle gegevens bekend zijn, en het 

onderzoek helemaal is afgerond en getoetst door onafhankelijke deskundigen. Tot die 

tijd zal de partij niet gebruikt worden en terzijde blijven staan.
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