Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
in 2019-2020
Highlights Surveillance
Vaccinatiegraad

Immuunsurveillance

De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst in vijf jaar,

De HPV-seroprevalentie in Caribisch Nederland

voor vrijwel alle vaccinaties, gestegen. De BMR-vaccinatiegraad

was hoog bij personen

(pasgeborenen) steeg met

van 15 jaar en ouder:

0,7%

Vrouwen

tot 93,6%

51%

Mannen

18%

De HPV-vaccinatiegraad
voor meisjes is toegenomen
met

7,5%

tot 53%

Bijwerkingen

2.009 meldingen gedaan van in
totaal 7.378 mogelijke bijwerkingen van vaccinatie.
Dat is 32% meer dan
In 2019 werden

Ziekte
Het aantal personen met meningokokken
serogroep W ziekte is in 2019 en in de eerste zes

in 2018, met name door

maanden van 2020 sterk gedaald. In 2018 werd de

de inhaalcampagne van de

MenACWY-vaccinatie geïmplementeerd.

MenACWY-vaccinatie bij
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adolescenten (520 in 2019

103

vs. 121 in 2018).

62

8
(tot juli)

Pathogeen
In de periode van 1 oktober 2019
tot 31 maart 2020 werden

14

epidemiologische bof clusters
(46 patiënten) geïdentificeerd.
Hiervan zijn

11 clusters

(27 patiënten) bevestigd door
moleculaire sequentie analyse.

Nieuwe adviezen en beslissingen

Waterpokkenvaccinatie in
Caribisch Nederland

Rotavirusvaccinatie voor
hoog-risicogroepen

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om vaccinatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland.

tegen waterpokken toe te voegen aan het RVP in Caribisch

heeft besloten de implementatie van vaccinatie tegen het
rotavirus voor hoog-risicogroepen in het RVP in 2020 te
stoppen. Het ministerie heeft om een nieuw advies van de
Gezondheidsraad gevraagd.

Effect COVID-19 maatregelen
Minder meldingen gerapporteerd
Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen
Vanwege de COVID-19-pandemie wordt voor de
pneumokokkenvaccinatie prioriteit gegeven aan de
oudste leeftijdsgroepen: alle 73-79-jarigen.

Na invoering van de COVID-19-maatregelen werden
minder meldingen gerapporteerd van kinkhoest,
invasieve pneumokokkenziekte, meningokokkenziekte en
de bof dan verwacht op basis van eerdere jaren.

Effect op deelname beperkt
Het effect van de COVID-19-maatregelen op deelname
aan de eerste BMR-vaccinatie lijkt, ondanks enige
vertraging in vaccinatie, beperkt.
Deze infographic is onderdeel van het RIVM-rapport “Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland:
Surveillance en ontwikkelingen in 2019-2020”

