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Bussum, januari 2022 

 

Beste schooldirectie, 

 

Elk jaar organiseert Jeugd en Gezin een aantal vaccinatiedagen. In 2022 vaccineren we in: 

 Week 14: maandag 4 t/m vrijdag 8 april 

 Week 20: dinsdag 17 t/m donderdag 19 mei 

 Week 40: maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober 

 

In deze brief krijgt u meer informatie over de vaccinaties in week 14. 

 

Wie worden er uitgenodigd? 

Voor de vaccinaties in week 14 worden uitgenodigd: 

 Jongens geboren in 2004, 2006 en 2008 voor een HPV-vaccinatie  

 Jongens en meiden geboren in 2009 en 2012 voor een HPV-vaccinatie 

 Jongens en meiden geboren in 2008 voor een MenACWY-vaccinatie 

 

Op welk tijdstip hebben zij een afspraak? 

De jongeren worden per postcodegebied op tijdsloten uitgenodigd. Deze tijdsloten zijn gepland tussen 10.15 en 

17.15 uur. De jongeren ontvangen enkele weken voorafgaand aan de vaccinatieweek per post thuis een 

uitnodiging met daarin de dag en het tijdstip van de vaccinatie.  

 

Waar vinden de vaccinaties plaats? 

We vaccineren dan in Sportcentrum de Zandzee in Bussum. 

 

Wat is er veranderd? 

Vanaf 2022 krijgen alle jongens en meisjes in het kalenderjaar waarin zij 10 worden een uitnodiging voor de 

HPV-vaccinatie. Voorheen werden alleen meisjes hiervoor uitgenodigd in het jaar waarin zij 13 werden. 

Jongeren die deze vaccinatie hebben gemist, krijgen de kans om de prik in te halen. 

 

Wat wordt er van de school verwacht? 
Wij vragen u om de vaccinatiedagen kenbaar te maken aan de leerkrachten, docenten, ouders en leerlingen van 

uw school. Indien gewenst en mogelijk, kunt u hier in de schoolplanning ook extra rekening mee houden. 

 

Wat kan ik nog meer doen? 

Voor basisscholen is lesmateriaal beschikbaar voor kinderen uit groep 5/6 en 7/8. Dit lesmateriaal micro-

monsters om je heen gaat over virussen, bacteriën, het afweersysteem en vaccinaties.  

Het voortgezet onderwijs kan evt. gebruik maken van deze infographic. 

 

Waar vind ik meer informatie?  

Meer informatie vindt u op de website van Jeugd en Gezin: www.jggv.nl/vaccinaties en op de landelijke website 

van het RIVM: www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Ook is er informatie per vaccin: 

o De HPV-vaccinatie beschermt tegen 6 vormen van kanker. 

o De MenACWY-vaccinatie beschermt tegen meningokokkenziekte. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.  

Met vriendelijke groet, 

 

Anjella Huijgen 

Jeugdarts, aandachtgebied Rijksvaccinatieprogramma 

 

Maaike Matzer 

Coördinator Groepsvaccinaties Regio Gooi en Vechtstreek 
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