Beste ouder/verzorger,
Op woensdag 31 maart jl. is uw zoon/dochter in Velserbroek gevaccineerd tegen
meningokokken ACWY. Helaas is er een fout opgetreden bij het vaccineren. Er is geen
risico voor de gezondheid, maar mogelijk is uw zoon/dochter niet goed beschermd.
Daarom vraag ik u om onderstaande informatie goed door te lezen.
Niet iedereen beschermd
Tijdens de vaccinatiemiddag wordt het vaccin klaargemaakt. Het vaccin bestaat uit twee
delen: poeder en oplosvloeistof (fysiologisch zout). De poeder is de werkzame stof en de
vloeistof zorgt ervoor dat je het kunt inspuiten. Bij controle is geconstateerd dat op 31
maart tussen 15.30-16.15 uur bij één vaccin geen poeder (werkzame stof) is toegevoegd.
Dit betekent dat één jongere op deze middag een vaccinatie heeft gekregen met alleen de
oplosvloeistof. Deze jongere is daarom niet beschermd tegen de meningokokkenziekte.
De injectie met alleen de oplosvloeistof levert geen gezondheidsrisico op.
Wij hebben deze fout onderzocht en actie ondernomen om herhaling te voorkomen.
Opnieuw een vaccinatie
Wij kunnen niet achterhalen welke jongere alleen de oplosvloeistof heeft gekregen. We
hebben zowel intern als met het RIVM overlegd. Hierna is besloten dat wij alle jongeren
die op 31 maart jl. tussen 15.30-16.15 een prik hebben gekregen een nieuwe vaccinatie
aanbieden. We realiseren ons dat dit erg vervelend is voor uw zoon/dochter en voor u. In
het belang van een optimale bescherming van uw zoon/dochter is er helaas geen andere
mogelijkheid.
Gevolgen tweede vaccinatie
Voor u als ouder is het belangrijk om te weten dat wij direct contact hebben opgenomen
met het RIVM. Het RIVM geeft aan dat kort achter elkaar vaccineren van een jongere met
hetzelfde vaccin geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Als u en/of uw
zoon/dochter hierover nog vragen heeft, kunt u uw vraag mailen aan
vaccinatieteam@vrk.nl. Graag in de mail uw telefoonnummer vermelden. Hierna nemen
wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Waar en wanneer kunt u een tweede vaccinatie halen?
De extra vaccinatie wordt gegeven op maandag 21 juni 2021 Locatie Polderhuis te
Velserbroek. U kunt er terecht om TIJD?
Wij zijn ons zeer bewust van het ongemak dat u en uw zoon/dochter ervaart. Toch hopen
wij u te mogen begroeten op 21 juni a.s. Wij betreuren deze situatie zeer en bieden u onze
oprechte excuses aan.
Met vriendelijke groet,
Het vaccinatieteam JGZ/ GGD Kennemerland
vaccinatieteam@vrk.nl

