“Nieuwe ontwikkelingen in
het RVP 2022”
JGZ update van belangrijke ontwikkelingen m.b.t. vaccinaties en vaccineren

“Nieuwe ontwikkelingen in het RVP!?”
JGZ update van belangrijke ontwikkelingen m.b.t. vaccinaties en vaccineren
Een programma voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en overige zorgprofessionals
in de infectieziektenbestrijding.

Datum: Vrijdag 4 november 2022
Ontvangst: vanaf 8.20 uur inloop en registratie
Aanvang: vanaf 9.05 uur
De bijeenkomst zal zowel fysiek als online gestreamd plaatsvinden
Locatie: Hotel v.d. Valk, Bastion 73 Veenendaal
Tel: 0318-799060
De organisatie is de gehele dag bereikbaar op 06-21424899
DOELGROEPEN: Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,
huisartsen en overige zorgprofessionals in de infectieziektenbestrijding.
PROGRAMMA:

De inhoud van het programma is onafhankelijk samengesteld door de
Faculty van de Stichting Vaccinology Masterclass onder voorzitterschap
Van Prof. dr. Ronald de Groot, kinderarts/infectioloog Radboud UMC
Nijmegen.

De cursus is geaccrediteerd: ABAN, reizigersgeneeskundigen, V&V, reizigersverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
Kosten: De deelnamekosten bedragen € 170,- per persoon. Dit bedrag is inclusief
syllabus, koffie, thee, frisdrank, lunch en afsluitende borrel.
Inschrijving voor fysieke of online deelname:
https://vaccinologymasterclass.org/eendaagse-jgz-masterclass-2022/

STICHTING VACCINOLOGY MASTERCLASS
De Stichting heeft als doel: ten eerste het bevorderen van onderwijs en opleiding op het
gebied van vaccins en de toepassing daarvan; ten tweede het organiseren van cursussen,
masterclasses en trainingen voor studenten en professionals werkzaam in de
gezondheidszorg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI status.

Bestuur:
Prof. dr. Ronald de Groot, voorzitter
Dr. Gerben Ferwerda, secretaris
Dr. Nico Hartwig, penningmeester
Dr. Patricia Bruijning-Verhagen, bestuurslid
Mr. Cees Gips, bestuurslid
Dr. Nicoline van der Maas, bestuurslid
Faculty:
Prof. Dr. Ronald de Groot, kinderarts-infectioloog/immunoloog
Dr. Nicoline van der Maas, arts Maatschappij en Gezondheid/epidemioloog
Dr. Rik de Swart, Viroloog Wageningen Bioveterinary Research/universitair hoofddocent
Dr. Patricia Bruijning-Verhagen, kinderarts-epidemioloog
Dr. Gerben Ferwerda, internist-immunoloog/allergoloog
Prof. Dr. Maarten Postma, Global Health Economics en hoogleraar Pharmacoeconomics
Drs. Henrike ter Horst, jeugdarts KNMG
Dr. Nico Hartwig, kinderarts-infectioloog
Dr. Wendy Unger, immunoloog
Drs. Marie José Sprakel, arts Maatschappij en Gezondheid, jeugdarts KNMG
Dr. Roderick Venekamp, huisarts/epidemioloog
ONDERSTEUNEND CONGRESBURO:
Bruggink Communicatie Support
Gerhard Bruggink, directeur
Doraweg 3, 8531 PW Lemmer
T 0514-533280/06-21424899
info@gerhardbruggink.nl

INTRODUCTIE EN UITNODIGING
Ook in het afgelopen jaar zijn er opnieuw veel ontwikkelingen geweest op het gebied van
infectieziekten en vaccinaties, zowel binnen als buiten het Rijksvaccinatieprogramma.
De HPV vaccinatie wordt nu ook aangeboden aan jongens. Bovendien is de leeftijd van deze
vaccinatie vervroegd. De informed consent procedure deed zijn intrede in de JGZ, met nog
ongewisse gevolgen voor de duiding van de vaccinatiegraad. Kinderen vanaf 5 jaar konden
gevaccineerd worden tegen het SARS-CoV2-virus.
Dit jaar zijn er meerdere rapporten van de Gezondheidsraad uitgekomen die adviezen
uitbrachten t.a.v het RVP. Het advies over meningokokken B, en met name ook het advies
over het RVP in zijn geheel. Tijdens de ééndaagse komen beide adviezen uitgebreid aan
bod.
Het dossier ‘rotavirusvaccinatie’ sleept al een aantal jaren. Recentelijk heeft het ministerie
van VWS besloten om, tegen het advies van de Gezondheidsraad in, om universele
rotavirusvaccinatie niet op te nemen in het RVP. Hoe wordt hier door het veld over
gedacht?
Tijdens de SARS-CoV2-pandemie werden reacties op de vaccinaties nauwlettend gevolgd
door Lareb en RIVM. Wanneer is een reactie een echte bijwerking en wanneer is deze
bijwerking een echte allergische reactie? Ook dit komt aan bod.
Twijfelen over vaccineren en weerstand ertegen is net zo oud als het vaccineren zelf.
Momenteel komt er steeds meer kennis uit wetenschappelijk onderzoek hoe nu het beste
een gesprek te voeren met ouders die twijfelen en veel vragen hebben. Voor de dagelijkse
JGZ-praktijk is het van belang een evidence based leidraad te hebben voor gespreksvoering
over vaccineren en vaccinaties.
Wij kijken uit naar uw deelname en een inspirerende dag!
Prof. dr. Ronald de Groot, voorzitter
Stichting Vaccinology Masterclass

Programma vrijdag 4 november 2022
8.20-9.00

Inloop en registratie

Voorzitter Marie-Jose Sprakel
9.05-9.35

Jeanne Marie Hament en
Maarten Immink

Invoering Rotavirus vaccinatie

9.40-10.10

Patricia Bruijning

Invoering Covid-19 vaccinatie?

10.15-10.45

Maarten Postma

Kosteneffectiviteit van Meningokokken B
vaccinatie

10.50-11-10

Pauze

Voorzitter Gerben Ferwerda
11.10-12.15

Niek Stoop

12.15-13.15

Lunchpauze

Stoeien met schema’s en vragen uit de praktijk van
de cursisten, waaronder vaccinatie bij
vluchtelingen

Voorzitter Henrike ter Horst
13.20-13.50

Gerben Ferwerda

Acute reacties na vaccinaties

13.55-14.30

Hedwig te Molder

Hoe voer je gesprekken met twijfelende ouders?

14.35-15.05

Calixte Veerman

Strategieën om de vaccinatiegraad in moeilijk
bereikbare groepen en oorlogsvluchtelingen te
verhogen

15.05-15.25

Pauze

15.30-16.30

Nico Hartwig en Nicoline van
der Maas

16.35

Afsluiting door de voorzitter en netwerkborrel

RVP op de schop? (GR advies RVP)

De gastdocenten:

Drs. Jeanne Marie Hament, arts Maatschappij en gezondheid, programmamanager RIVM
Drs. Maarten Immink, PhD student RIVM
Dr. Patricia Bruijning, kinderarts-epidemioloog UMC Utrecht
Prof. dr. Maarten Postma, hoogleraar Global health Economics UMCG & RUG
Drs. Niek Stoop, AIOS Maatschappij en Gezondheid/medisch adviseur vaccinatie en
screening RIVM
Dr. Gerben Ferwerda. Internist-allergoloog, klinisch immunoloog Rijnstate ziekenhuis
Arnhem
Prof. dr. Hedwig te Molder, hoogleraar Taal en Communicatie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en gasthoogleraar Wetenschapscommunicatie
Universiteit Wageningen (leerstoel Strategische Communicatie)
Dr. Calixte Veerman, arts Maatschappij en gezondheod, stafarts GGD Amsterdam
Dr. Nico Hartwig, kinderarts infectioloog Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam
Dr. Nicoline van der Maas, arts Maatschappij en gezondheid/epidemioloog RIVM

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: vrijdag 4 November 2022
Ontvangst: vanaf 8.20 uur inloop en registratie
Aanvang: vanaf 9.00 uur
Locatie: Hotel van der Valk, Bastion 73 Veenendaal

Openbaar vervoer:
Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopafstand van station
Veenendaal De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station.
Wandelroute:

Als u op spoor 1 uitstapt, steekt u het spoor over richting de trap, als u op spoor 2 uitstapt
gaat u meteen naar links de trap af.
Wanneer u de trap af loopt, ziet u een bordje ‘Hotel Veenendaal’ met een pijl naar rechts. U
loopt langs de fietsenrekken en steekt over bij de stoplichten. U bent dan op de
Veenendaalseweg, na 150 meter slaat u rechtsaf naar de Jufferswijk, u ziet daar wederom
een bordje ‘ Hotel Veenendaal’ met een pijl naar rechts. Aan het einde van de weg ziet u een
bordje met ‘ Hotel Veenendaal’ linksaf. Dan ziet u de bestemming voor u, na 140 meter
heeft u ons hotel bereikt
Kosten: De deelnamekosten bedragen € 170,- per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie,
thee, frisdrank, lunch en afsluitende borrel.
Inschrijving voor fysieke of online deelname:
https://vaccinologymasterclass.org/eendaagse-jgz-masterclass-2022/

Lunch: Wij houden graag rekening met dieetrestricties.
Wilt u deze z.s.m. doorgeven aan de organisatie van de nascholing,
info@gerhardbruggink.nl of 06-21424899

SPONSOR INFORMATIE
De Stichting Vaccinology Masterclass wordt financieel ondersteund door GlaxoSmithKline, Pfizer,
Sanofi Pasteur en MSD. Deze bedrijven hebben op geen enkele manier invloed op de inhoud van het
programma.
De Stichting en de Faculty zijn de bedrijven zeer erkentelijk voor hun ondersteuning.

GlaxoSmithKline, Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP Amersfoort

Pfizer, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle a/d IJssel

Sanofi Pasteur, Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam

MSD, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

