
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu coördineert de communicatie 

over het Rijksvaccinatieprogramma en 

werkt daarbij samen met het Nederlands 

Vaccin Instituut.

Baby’s ook ingeënt tegen hepatitis B
Vanaf 2012 krijgen alle zuigelingen een inenting tegen hepatitis B aangeboden.  

Minister Klink van VWS volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad om de 

inenting op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 

Op dit moment krijgen baby’s die een verhoogd risico hebben op hepatitis B de inenting 

(DKTP-Hib-HepB) al via het RVP. Dat zijn kinderen met een moeder met een chronische 

hepatitis B-infectie, kinderen van wie tenminste één ouder afkomstig is uit een land waar 

hepatitis B veel voorkomt en kinderen met het syndroom van Down. 

De minister verwacht dat de vaccinatie tegen hepatitis B uiterlijk 1 januari 2012 in het 

RVP is opgenomen. In veel andere westerse landen zit de vaccinatie al langer in het 

vaccinatieprogramma. 

De Gezondheidsraad had ook geadviseerd om door middel van een inhaalcampagne  

alle kinderen tot 12 jaar te vaccineren. Dit advies neemt de minister echter niet over.  

De mogelijke gezondheidswinst van een jarenlange inhaalcampagne weegt niet op  

tegen de logistieke inspanningen die hiervoor nodig zijn. 

Naar advies Gezondheidsraad

Aanscherping Cold Chain-procedure RVP-vaccins
Om de werkzaamheid van RVP-vaccins te garanderen dient vaccin tussen +2°C en +8°C 

bewaard en vervoerd te worden . Bij een afwijking van deze bewaarconditie kan de 

stabiliteit van het vaccin in gevaar komen. Aan de hand van een beschikbare tabel kon 

precies worden afgelezen wat er dan met het vaccin diende te gebeuren. 

Tegenwoordig wordt nogal eens van vaccinsoort gewisseld. Elk vaccin kent zijn eigen 

stabiliteit in verhouding tot de temperatuur. Om onnodig vaccinverlies te voorkomen 

wordt het beleid aangescherpt. Alle tabellen die in omloop zijn worden nietig verklaard. 

Er komt geen nieuwe tabel meer in omloop. Bij elke afwijking van temperatuur onder 

de +2°C en boven +8°C  dient contact op worden genomen met de betrokken RCP om te 

overleggen wat er met het vaccin moet gebeuren. Er kunnen dan ook afspraken worden 

gemaakt om herhaling in de toekomst te voorkomen. Deze werkwijze is conform de 

afspraken zoals genoemd op bladzijde 31 en 32 van de Uitvoeringsregels 2010.
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http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/200903_0.pdf
http://www.rivm.nl/rcp/contact/index.jsp
http://www.rivm.nl/cib/binaries/091457%20praktische%20uitvoeringsregelsCMYK2pp_tcm92-65559.pdf
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl

