
Onderzoek naar de werkzaamheid  
van de meningokokkenvaccinatie 
(MenACWY) bij volwassenen  
van 65 jaar en ouder



Waarom krijgt u deze 
uitnodiging?  
Voor de Men4age-studie zoeken wij 
280 deelnemers (mannen en vrouwen) 
in de leeftijd van 65 tot 85 jaar. Uit de 
gegevens van de Basisregistratie 
Personen (BRP) blijkt dat u bent 
geboren tussen 01-06-1937 en 01-06-
1957. U komt mogelijk in aanmerking 
voor dit onderzoek. Het RIVM heeft 
zelf deze gegevens en uw adresgege-
vens niet in beheer.

Waarom dit onderzoek?

In de Men4age-studie onderzoeken we 
hoe de bescherming tegen meningo- 
kokken zich opbouwt na één of twee 
vaccinaties tegen type A, C, W en Y op 
oudere leeftijd (65-85 jaar). Ook 
onderzoeken we of de vaccinatie voor 
een langere tijd bescherming geeft. 
De meningokokkenbacterie is een 
bacterie die bloedvergiftiging en 
hersenvliesontsteking kan veroorzaken. 
Er zijn verschillende typen meningo-
kokken. Van 2015 tot 2018 was er een 
stijging van het aantal mensen met 
meningokokkenziekte type W. Daarom 
krijgen peuters en tieners een vaccina-
tie die beschermt tegen de typen A, C, 
W en Y. Ook op oudere leeftijd kan 
deze bacterie voor ziekte of soms zelfs 
overlijden zorgen. 

Wat gebeurt er tijdens het 
onderzoek?
Het onderzoek duurt in totaal vijf jaar. 
De helft van de deelnemers krijgt één 
vaccinatie, de andere helft krijgt twee 
vaccinaties. In deze vijf jaar heeft u vijf 
of zes afspraken op een priklocatie bij 
u in de buurt. Tijdens alle afspraken 
wordt bloed en speeksel afgenomen. 
Bij de eerste afspraak krijgen alle 
deelnemers de meningokokken 
ACWY-vaccinatie. De tweede en derde 
afspraak zijn één maand en één jaar 
na de vaccinatie. Deelnemers die één 
vaccinatie krijgen, komen twee jaar na de 
vaccinatie opnieuw naar de priklocatie. 
Deelnemers die twee vaccinaties 
krijgen, ontvangen de tweede menin-
gokokken ACWY-vaccinatie tijdens de 
derde afspraak. Zij komen één maand 
en één jaar na de tweede vaccinatie 
weer naar de priklocatie. Vijf jaar na de 
eerste vaccinatie is de laatste afspraak. 
Ervaren medisch personeel geeft de 
vaccinatie en neemt het bloed af. Alle 
persoonlijke gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld. 
 

Wie voert het onderzoek uit? 

Onderzoekers van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) in Bilthoven voeren de 
Men4age-studie uit.  



Wat zijn de voordelen van het 
onderzoek?  
U krijgt een vaccinatie tegen meningo-
kokken ACWY. Deze vaccinatie 
beschermt mogelijk tegen de meningo- 
kokkenbacterie A, C, W en Y.

Wat zijn de nadelen van het 
onderzoek? 
Een vaccinatie en een bloedafname 
kunt u als niet prettig ervaren. In 
sommige gevallen kunnen er bijwer-
kingen optreden door de vaccinatie. 
Bijvoorbeeld hoofdpijn of roodheid 
op de plaats van de prik. Deze bij-
werkingen gaan meestal vanzelf weer 
over. 

Wat zijn de voorwaarden om 
aan het onderzoek mee te 
doen?

Als u zich aanmeldt voor het onderzoek, 
krijgt u een uitgebreide informatie-
brief. Hierin leest u wanneer u aan 
het onderzoek mag meedoen. Als u 
deelneemt aan het onderzoek, tekent 
u een toestemmingsverklaring. Wij 
melden aan uw huisarts dat u aan het 
onderzoek meedoet. Meedoen aan het 
onderzoek is vrijwillig. U kunt op ieder 
moment stoppen met het onderzoek. 

Bedankje

Als bedankje voor deelname aan 
dit onderzoek krijgt u na de derde 
bloedafname een cadeaubon van 
25 euro. 



Aanmelding en meer informatie

Wilt u meer informatie over de meningokokkenziekte of over de meningokok-
kenvaccinatie, ga dan naar rivm.nl/meningokokken. Uitgebreide informatie over 
het onderzoek en de voorwaarden leest u op rivm.nl/men4age-studie. Daar kunt 
u zich aanmelden voor het onderzoek. Heeft u geen internet? Dan kunt u zich 
aanmelden met de antwoordkaart.
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