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‘Verder met vaccineren’: kamerbrief van staatssecretaris Blokhuis
Op 19 november heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede
Kamer de brief ‘Verder met vaccineren’ aangeboden.
In deze brief uit Blokhuis zijn zorgen over de dalende vaccinatiegraad en benadrukt hij het belang van
vaccineren. In de brief kondigt hij zijn actieplan aan. Dit actieplan omvat de vorming van een
vaccinatiealliantie met partijen die bij vaccinatie betrokken zijn. Daarnaast wordt er ingezet op zes
actielijnen om de vaccinatiebereid te verhogen:
1. Beter aansluiten met onderzoek, voorlichting en communicatie
2. Actief tegengaan van onjuiste informatie
3. Rol van professionals verder versterken
4. Mogelijkheden bieden om vaccinaties in te halen
5. Meer aandacht voor HPV
6. Onderzoek naar oplossingsrichtingen met betrekking tot de kinderopvang
Naast diverse professionals uit het land heeft ook GGD GHOR Nederland deelgenomen aan de
voorbereidende tafelgesprekken met VWS. GGD GHOR Nederland ziet zichzelf als belangrijke partner in
de aangekondigde vaccinatiealliantie.
De brief aan de Tweede Kamer is bijgevoegd.
Wat doet de GGD Rotterdam-Rijnmond?
De GGD heeft een wettelijke taak bij infectieziektebestrijding. In de regio Rotterdam-Rijnmond voeren de
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel) de jeugdgezondheidszorg
uit, inclusief het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Per 1 januari 2019 zijn gemeenten bestuurlijk en
financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het RVP en wordt het RVP verankerd in de wet
Publieke Gezondheid (WPG).
Vaccinatie is de basis voor infectieziektebestrijding. Daarom werkt de GGD nauw samen met de beide
CJG’s.
Deze samenwerking bestaat onder andere uit:
• Periodiek overleg, waarvan minimaal 1x per jaar over de vaccinatiegraad.
• Gezamenlijke terugkoppeling van de vaccinatiegraad aan de gemeenten (zoals 13 november jl.
bij het ambtelijk kernteam Volksgezondheid).
• Afstemming communicatieboodschappen, zoals bij Meningokokken-ACWY vaccinatie campagne.
• Samen bestrijden van een crisis (klein of groot) volgens het gezamenlijke crisisplan
infectieziekten. Denk hierbij aan het bestrijden van een uitbraak van Hepatitis A op een
basisschool. Maar ook het gezamenlijk oefenen van crisissituaties.
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Wat betreft de vaccinatiegraad in de regio is de visie van de artsen van de GGD en het CJG:
• We omarmen de landelijke ontwikkelingen, want het probleem is niet alleen regionaal. In de
landelijke discussie/ het gesprek doen GGD en CJG actief mee.
• GGD en CJG’s werken samen, signaleren vanuit eigen praktijk en voeren regionaal onderzoek uit
naar de vaccinatiebereidheid bij specifieke doelgroepen.
• Op dit moment hanteert het CJG de volgende uitgangspunten:
- Laagdrempelig vaccineren
- Niemand weg hoeven sturen
- Goede informatievoorziening
- Weloverwogen keuze deelname RVP. Hiervoor biedt het CJG Rijnmond een extra
informatieconsult RVP aan.

Maatregelen in de regio in het kader van het griepseizoen
De staatssecretaris besteedt in zijn brief ook aandacht aan de vaccinatiegraad tegen griep. Voor griep is
het wenselijk de vaccinatiegraad van bepaalde groepen omhoog te krijgen. Hij kondigt de inzet van een
nieuw vaccin aan vanaf 2019. Dit nieuwe vaccin beschermt tegen vier griepvarianten in plaats van tegen
drie varianten. Verder gaat hij extra inspanningen verrichten om de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel
te verhogen.
Op dat laatste hebben wij als GGD al ingespeeld door een factsheet voor zorgprofessionals te maken met
feiten en fabels over de griepprik om zo het belang van het verhogen van de vaccinatiegraad onder deze
doelgroep te benadrukken. Deze factsheet is via het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) aan de
(bestuurders van) ziekenhuizen en zorginstellingen verspreid.
Daarnaast heeft de GGD ook een factsheet gemaakt met algemene informatie over griep bedoeld voor
leken/ niet-professionals. Deze factsheet is verspreid via een gezamenlijke brief van GGD en GHOR over
de voorbereiding op een nieuw griepseizoen aan de burgermeesters in de regio.
Beide factsheets zijn bijgevoegd en te vinden op onze website:
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/griep/

