
Onderzoek naar 
klachten na 
meningokokken  
en BMR vaccinatie



Er vindt veel onderzoek plaats naar effecten van vaccinaties. 
Bijwerkingencentrum Lareb en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) doen momenteel onderzoek naar de ervaring(en) van u en uw 
kind na het krijgen van het vaccin tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) en 
het vaccin tegen meningokokken ACWY. 

Waarom dit onderzoek?

In mei 2018 is Nederland overgegaan op een ander vaccin tegen de meningo-
kokkenbacterie voor kinderen op de leeftijd van 14 maanden. Vóór mei 2018 
kregen de kinderen een vaccin dat alleen bescherming gaf tegen type C. Sinds 
enkele jaren neemt in Nederland het aantal gevallen van voornamelijk meningo-
kokken W-ziekte toe. Omdat dit voor kinderen een zeer gevaarlijke ziekte is, 
heeft de overheid besloten om het vaccin aan te passen. Uw kind krijgt nu het 
vaccin dat tegen meningokokken typen A, C, W en Y beschermt. In Nederland 
wordt dit meningokokken ACWY vaccin tegelijk gegeven met het vaccin tegen 
BMR. In verschillende landen wordt het meningokokken ACWY vaccin al enige 
jaren zonder problemen aan peuters gegeven. Met dit onderzoek willen we 
nagaan of dat ook voor Nederland geldt. Daarom doen het RIVM en Lareb 
onderzoek naar ervaring(en) van u en uw kind na het krijgen van deze vaccins.

Waarom bent u uitgenodigd?

Voor dit onderzoek benaderen we ouders van kinderen rond de 14 maanden oud 
die binnenkort de BMR en meningokokken ACWY vaccins toegediend krijgen. 
U ontvangt deze uitnodiging omdat uit de vaccinatieregistratie blijkt dat uw kind 
tot deze groep behoort. We willen u dan ook van harte uitnodigen om aan het 
onderzoek mee te werken. 

Wat houdt deelname in?

Voor het onderzoek vragen we u online drie vragenlijsten in te vullen.  
Deze vragenlijsten gaan over klachten die na de vaccinatie zijn opgetreden. 
Als uw kind geen klachten krijgt van de vaccins, willen wij u vragen om ook 
mee te doen met het onderzoek. Dat is belangrijke informatie voor het onderzoek. 



Invullen duurt ongeveer 5-15 minuten per keer. Op 4, 14 en 28 dagen na de 
vaccinatie ontvangt u een email dat er een vragenlijst ingevuld kan worden. 

Mocht uw kind na de laatste vragenlijst nog klachten krijgen van de prikken, 
dan adviseren wij u dit te melden bij Bijwerkingencentrum Lareb (www.lareb.nl).

Hoe doet u mee?

Om deel te nemen kunt u zich aanmelden op www.peuterprik.nl. Als u de QR-code 
op de achterkant van deze folder scant met uw telefoon, komt u direct op deze 
website.
U kunt zich nu meteen aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 dagen nadat uw 
kind de prikken heeft gekregen. U kunt alleen deelnemen als uw kind zowel het 
BMR als het meningokokken ACWY vaccin krijgt.  
U kunt te allen tijde stoppen met dit onderzoek. U kunt dit doen door een e-mail 
te sturen aan info@peuterprik.nl.

Invulkaart

Bij deze folder vindt u een invulkaart. Als u deelneemt aan dit onderzoek, vragen 
wij u om deze invulkaart mee te nemen naar het consultatiebureau. Zij vullen 
dan in op welke plaats uw kind de vaccins heeft gehad. Ook kunt u op deze kaart 
bijhouden of uw kind klachten heeft gehad na de vaccinatie. U kunt deze 
informatie dan weer gebruiken bij het invullen van de vragenlijsten.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek of de vragenlijst? Kijk eens op de website 
www.peuterprik.nl bij de Veel gestelde vragen of neem contact op met de 
onderzoekers via info@peuterprik.nl. U kunt ook bellen naar 073-64 69 700. 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

http://www.Lareb.nl
http://www.peuterprik.nl/aanmelding
mailto:info@peuterprik.nl
http://www.peuterprik.nl
mailto:info@peuterprik.nl


Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wij houden rekening met uw privacy. Dat betekent dat de beveiliging en 
bewaren van uw gegevens in overeenstemming is met de Wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. De onderzoekers kennen uw persoonlijke 
gegevens niet. De onderzoekers weten ook niet welke antwoorden door u zijn 
gegeven. Deze onderzoeksgegevens worden tot 15 jaar na het einde van het 
onderzoek bewaard. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt 
voor een artikel of de websites van het RIVM en van Bijwerkingencentrum Lareb. 
Deze artikelen gaan nooit over personen, alleen de resultaten van het onderzoek 
worden besproken.
We bewaren uw e-mailadres 1 jaar in de vorm van een code. Alleen als we u nog 
iets willen vragen over het onderzoek, ontvangt u van ons een e-mailbericht. 
Na 1 jaar verwijderen we uw e-mailadres.

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 
 
september 2018

De zorg voor morgen begint vandaag
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Invulkaart
Neem deze kaart mee naar het consultatiebureau!

Door het consultatiebureau in te vullen:

Datum:  ______________________________________________________________________________________________

MenACWY vaccin:   arm links / rechts
  been links / rechts

BMR vaccin:   arm links / rechts
  been links / rechts

Door u in te vullen als er zich klachten voordoen na de vaccinatie:

Omschrijving klacht Datum begin Datum einde

U kunt meerdere klachten noteren. Noteer per klacht:
• De datum dat de klacht begon en de datum dat de klacht weer over was 
• Of u een arts voor de klacht heeft geraadpleegd
• Of uw kind medicijnen voor de klacht heeft gekregen
• Indien u koorts vermoedt, de temperatuur van uw kind. Meet de temperatuur 

bij voorkeur rectaal (in de anus).

Deze informatie helpt u bij het invullen van de vragenlijsten. U ontvangt van ons 
een email als u een vragenlijst in kunt vullen. Ook als uw kind geen klachten 
krijgt van de vaccins, willen wij u vragen om de vragenlijst in te vullen.
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