
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
in 2020-2021

Highlights Surveillance

Vaccinatiegraad
De landelijke vaccinatiegraad is voor het tweede jaar op rij, 

voor vrijwel alle vaccinaties, gestegen. De DKTP-vaccinatiegraad 

(pasgeborenen) steeg met  0,5%

tot 93,1%

De HPV-vaccinatiegraad  

voor meisjes is toegenomen  

met 10% 
tot 63,1%

Ziekte
Het aantal personen met meningokokken  

serogroep W ziekte is in 2020 sterk gedaald. In 2018  

werd de MenACWY-vaccinatie geïmplementeerd, maar de 

daling kan ook versterkt zijn door de coronamaatregelen.
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Immuunsurveillance
De kinkhoest-seroprevalentie in Caribisch Nederland 

was hoger dan verwacht, voornamelijk 

onder jongeren:

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

17%Adolescenten 
(12-17 jaar)

16%

Bijwerkingen
In 2020 werden  1.475 meldingen gedaan van in 

totaal  4.640 mogelijke bijwerkingen van vaccinatie. 

Dat is 27% minder dan 

in 2019. 

Pathogeen
Besmettingen met Haemophilus 

influenzae type b zijn in 2020 

toegenomen.  Dit is opvallend 

omdat het aantal patienten 

voor andere RVP-ziekten juist is 

afgenomen na de invoering van 

coronamaatregelen. Het RIVM 

onderzoekt waardoor dit komt.



Nieuwe adviezen en beslissingen

Rotavirusvaccinatie
In juni 2021 adviseerde de Gezondheidsraad het vaccin tegen

het rotavirus aan alle kinderen aan te bieden. De minister 

van VWS besluit op basis van dit advies om de vaccinatie wel 

of niet aan het RVP toe te voegen. 

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen
Nadat vorig jaar 73-79 jarigen zijn uitgenodigd voor de 

pneumokokkenvaccinatie, worden in de herfst van 2021 

de 69-73 jarigen hiervoor uitgenodigd.

Corona

Minder meldingen gerapporteerd
Na invoering van de coronamaatregelen werden minder 

meldingen gerapporteerd van bijna alle ziekten waartegen 

binnen het RVP wordt gevaccineerd, dan verwacht op basis 

van eerdere jaren. Haemophilus influenzae was hierop de 

uitzondering. Het RIVM onderzoekt waardoor dat komt.

Coronavaccinaties
Dit jaar is voor het eerst een hoofdstuk toegevoegd over 

COVID-19. Coronavaccinaties werken heel goed tegen 

ernstige infectie. Dat is bekend dankzij onderzoek van 

onder andere het RIVM.

Effect op deelname klein
Het effect van de coronamaatregelen op deelname aan het 

RVP lijkt, ondanks enige vertraging in vaccinatie, klein voor 

kinderen die in 2020 gevaccineerd moesten worden.

Deze infographic is onderdeel van het RIVM-rapport “Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland:  

Surveillance en ontwikkelingen in 2020-2021” 01
32

34


	Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 2019-2020
	Highlights Surveillance 
	Vaccinatiegraad 
	Ziekte
	Immuunsurveillance 
	Bijwerkingen
	Pathogeen 
	Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen 
	Minder meldingen gerapporteerd 
	Effect op deelname beperkt 



