
Onderzoek naar 
beschermingsduur van 
meningokokkenvaccinatie 
(MenACWY) bij volwassenen



Waarom krijgt u deze uitnodiging? 
U hebt in 2014 meegedaan aan de StimulAge-studie. Een studie die onderzoek 
deed naar de opgebouwde bescherming tegen meningokokken na een 
meningokokkenvaccinatie (MenACWY) bij volwassenen van 50-65 jaar. 
Nu, 5 jaar na deze vaccinatie, willen we graag de langdurige bescherming van 
een meningokokkenvaccinatie onderzoeken. 

Waarom dit onderzoek?
In de StimulAge-vervolgstudie willen we bepalen hoe lang de vaccinatie tegen 
MenACWY bij volwassenen beschermt. Omdat u, als één van de weinige 
volwassenen in Nederland, deze vaccinatie 5 jaar geleden al heeft gekregen, 
kunnen we de eventuele langdurige bescherming bij u onderzoeken. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
U komt één keer naar een priklocatie in uw woonplaats. Daar nemen we een 
buisje bloed af. Wij vragen u dan ook of we u eventueel in de toekomst weer 
mogen benaderen voor vervolgonderzoek. Na de bloedafname stopt de studie. 
Het bloed wordt in het laboratorium onderzocht.

Wat zijn de voordelen van het onderzoek?
Wij kunnen vaststellen hoe lang de MenACWY-inenting beschermt tegen de 
verschillende groepen meningokokken. Als u dat wilt, kunnen we u laten weten 
of u nog steeds goed bent beschermd. 

Wat zijn de nadelen van het onderzoek?
Een bloedafname is niet prettig. 

Zijn er voorwaarden om aan het onderzoek mee te doen?
In de informatiebrief leest u wanneer u aan het onderzoek mag meedoen. 
U moet ook een toestemmingsverklaring ondertekenen. Op rivm.nl/stimulage-
vervolgstudie vindt u meer informatie. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. 
U kunt op ieder moment stoppen met het onderzoek. 
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Bedankje
Als bedankje voor uw deelname aan dit onderzoek krijgt u na de bloedafname 
een cadeaubon van 15 euro.

Aanmelding en meer informatie
Uitgebreide informatie over het onderzoek vindt u op 
rivm.nl/stimulage-vervolgstudie. Via de website kunt u zich aanmelden voor 
het onderzoek, het liefst binnen een week na ontvangst van deze brief. Heeft u 
geen internet tot uw beschikking? Neem dan telefonisch contact met ons op via 
onderstaand telefoonnummer. Informatie over meningokokkenziekte leest u op 
rivm.nl/meningokokken. 

Vragen?
Hebt u een vraag? Stuur dan een e-mail naar stimulage@rivm.nl, of stuur een 
bericht/bel naar 06-28451650.
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