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De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een dringende oproep gedaan om door te gaan 

met kindervaccinaties, om zo extra problemen tijdens en na de coronacrisis te voorkomen. Zie: 

(Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European 

Region). Dit is ook het beleid in Nederland, maar dit vraagt natuurlijk wel aanpassingen. We 

hopen dat het lukt, ondanks de bijzondere omstandigheden, kinderen en jongeren te blijven 

vaccineren in Nederland. Zie onderstaande tabel: 

 

Met man en macht werken we gezamenlijk aan de continuïteit van het 

Rijksvaccinatieprogramma. Vooral voor kinderen onder de 2 jaar is het belangrijk om de 

basisimmuniteit op te bouwen. Voor kinderen ouder dan 2 jaar die nog niet basis-immuun zijn 

geldt ook dat het belangrijk is om de vaccinaties door te laten gaan. Ook voor zwangere 

vrouwen geldt dat het tijdig toedienen van de 22  wekenprik belangrijk blijft om de baby goed te 

beschermen tegen kinkhoest. 

Afgelopen week hebben ruim 200.000 ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar een extra brief 

ontvangen met daarin de oproep te blijven vaccineren. Ook zit er bij de uitnodigingen tot 4 jaar 

een speciale flyer met aanvullende informatie over vaccineren tijdens de coronacrisis. Deze flyer 

is er ook voor de MenACWY-vaccinatie. We vragen organisaties deze flyers op hun websites te 

plaatsen en/of via social media te verspreiden. Ouders met vragen kun je verwijzen naar de 

veelgestelde vragen over hun bezoek aan het consultatiebureau of de MenACWY-vaccinatie. 

  
 

Waar zijn de richtlijnen voor COVID-19 te vinden? 
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Voor professionals is er de LCI-richtlijn COVID-19 

met diverse bijlagen. Er is sinds kort een bijlage 

speciaal over zwangerschap en werk.  

  

 

  
 

22 wekenprik doorgeven? Gebruik DDJGZ of CSV 

bestand (Excel) 

 

 

 

  
 

 

Op dit moment geven JGZ-organisaties de 22 

wekenprik door aan RIVM-Praeventis via DDJGZ, 

CSV bestand (Excel) of vaccinregistratieformulier 

(voorheen blauwerandkaart). Echter, de afspraak 

is om dit te doen via DDJGZ of CSV bestand 

(Excel). Organisaties die nu nog gebruik maken 

van een vaccinregistratieformulier (papier of 

digitaal) moeten gebruik gaan maken van DDJGZ 

of CSV. 

  

 

Deze afspraak wordt ondersteund door ActiZ en GGD GHOR NL. Het verzoek aan iedere 

organisatie is er voor te zorgen dat het BSN correct wordt overgenomen bij het handmatig 

overtypen. Dit is tamelijk foutgevoelig blijkt in de praktijk. 

  
 

Klachten over lekkage Nimenrix en LLA 
DVP ontvangt nog regelmatig klachten over lekkage van het Nimenrix vaccin of problemen met 

de Luer Lock Adapter (LLA). In verreweg de meeste gevallen blijkt bij nader onderzoek dat de 

BD-naald met Smartslip Technology gebruikt is. Deze naald is niet geschikt voor gebruik met 

een LLA. Daarom het verzoek om voor het Nimenrix vaccin en andere vaccins met een LLA 
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(Synflorix, Vaxelis, Cervarix) een andere naald te gebruiken. Klachten hierover worden niet meer 

in behandeling genomen. 

VastePrik-dag uitgesteld 

De VastePrik-dag wordt uitgesteld tot een later moment dit jaar, of mogelijk zelfs 

volgend jaar. We beseffen dat jullie gebruikelijke werkzaamheden worden 

opgeschort door de huidige Corona-werkzaamheden. Bedankt voor jullie 

enorme inzet in deze hectische tijd. We beseffen dat dit veel van jullie vraagt, 

ook persoonlijk. Nogmaals veel dank! 

 

 

 

Redactie: 

RVP Communicatie 

rvpcommunicatie@rivm.nl 
 

 

  

Service 

U ontvangt deze e-mail op het mailadres hans.van.vliet@rivm.nl, 

omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen. 

Aanmelden | Wijzig voorkeuren | Direct afmelden 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

 

 

 


