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10.

Opening en mededelingen

11.

Presentatie stand van zaken rond vaccinaties (vaccinatiealliantie, jaarrapport vaccinaties 2019
etc.) door CJG en GGD gezamenlijk
De cijfers in het rapport 2018 zijn van 2019, verslagjaar is publicatiejaar. De cijfers zuigelingen uit
2019 zijn kinderen geboren in 2016.
Doel van het Rijksvaccinatieprogramma is een groepsbescherming van minimaal 90%, liefst 95%.
Er is een kleine daling DKTP en BMR. Hierover zijn we in overleg met RIVM. De spijtoptanten zijn
overigens niet meegenomen in het rapport, dus onderschatting is mogelijk.
Vaccinatie HPV wordt 2 jaar van tevoren aangekondigd, zodat de jongeren er al over na kunnen
denken. We willen ook jongens vaccineren, omdat het HPV-virus ook voor hen gezondheidsrisico’s
kan hebben.
Commissie Schulte heeft advies gegeven over kinderopvang die ongevaccineerde kinderen weigert.
We zitten in fase oranje, het is nog te vroeg om kinderen toegang te ontzeggen. De Kamer moet
hierop nog adviseren. Mw. Verspui vindt; als je alleen ongevaccineerde kinderen bij elkaar zet, dan is
het een nog groter risico voor die kinderen.
Maar mocht een organisatie nu wel hiervoor kiezen, dan is dat aan die organisatie zelf.
Tendenzen en planning:
Rotavaccin (kinderen van 0-6 weken) is uitgesteld, hopelijk kan het begin volgend jaar.
Maternale kinkhoest staat op stapel, gepland voor dit jaar. Er zijn hier wel haken en ogen aan
registratie, omdat moeder gevaccineerd wordt, terwijl de vaccinatie voor het kind is.
Najaar 2019: meisjes van 16-17 jaar die nog geen HPV hebben gehad
In 2020: oproep 16-17jarigen die nog nooit DKTP of BMR hebben gehad

Mw. Kraaijeveld geeft aan dat er een nieuwe website is en ook wordt d.m.v. social media geprobeerd
de doelgroep te contacteren, via Imam of school.
Vragen:
Vraag aan aanwezigen: wat zou in uw gemeente een reden kunnen zijn dat niet gevaccineerd wordt?
Als we signalen hebben kunnen we met elkaar in overleg gaan.
Dhr. Borgonjen merkt op dat er een discussie over rijksmiddelen gaande is; mw. Kraaijeveld
antwoordt dat er nog wordt nagedacht wat een redelijk tarief is. Zij kan dit nog nazoeken en
beantwoorden. [Actiepunt]
Op 11 november is hierover nog een ambtelijk overleg, dan nemen we de vraag mee.
Mw. Bokhove is benieuwd wat er gebeurt als tijdens een epidemie spijtoptanten alsnog een prik
halen. Mw. Kraaijeveld antwoordt dat dit mogelijk is, bij meningokokken hebben we ook gezien dat
het in een dag of tien werkzaam is.

12.

Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
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