
 

Vaccinatiecampagne najaar 2022 
 

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccineert de Jeugdgezondheidszorg van de 

GGD Zuid Limburg in november 2022 kinderen en jongeren uit deze regio. De doelgroepen die 

hiervoor worden opgeroepen ontvangen van het RIVM een uitnodiging per post.  

 

Wie ontvangt een uitnodiging? 

- HPV: Alle jongeren die zijn geboren in 2004, 2006, 2008, 2009 en 2012 ontvangen een 

uitnodiging voor de HPV vaccinatie. De jongeren die eerder dit jaar (een) HPV-vaccinatie(s) 

hebben gehad, ontvangen nu een uitnodiging voor de laatste HPV-vaccinatie. Jongeren die 

eerder dit jaar de vaccinatie niet hebben gehaald, ontvangen nu een herinnering.  

- Meningokokken: Alle jongeren die zijn geboren in 2008, die eerder dit jaar de vaccinatie niet 

hebben gehaald.  

- DTP/BMR: Alle kinderen die zijn geboren in 2013, die eerder dit jaar de vaccinatie(s) niet 

hebben gehaald.   

 

Let op: Kinderen geboren in 2012, die al een HPV vaccinatie hebben gehad in mei of juni, krijgen 

mogelijk geen of te laat de uitnodiging voor de tweede HPV vaccinatie. Daarom mogen deze kinderen 

ook zonder uitnodiging op de dagen en locaties in onderstaande tabel komen tussen 10.00-12.00 uur.  

 

Over de vaccinaties 

- HPV: Deze vaccinatie is voor alle jongeren belangrijk. Door HPV kan op latere leeftijd bij 

mannen en vrouw kanker ontstaan in onder andere de mond- en keelholte, anus, 

baarmoederhals of penis. Acht op de tien mensen raken één keer of vaker in hun leven met 

dit virus besmet.  

- Meningokokken: Meestal word je niet ziek van de meningokok. Heel soms komt de bacterie 

wel verder in je lichaam. Je kan dan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen. Dat 

zijn ernstige ziekten. Soms zijn mensen zo ziek door de bacterie dat ze dood gaan. Gelukkig 

komt dit niet vaak voor. Je beschermt jezelf en anderen met een simpele vaccinatie.  

- DTP/BMR: Deze vaccinaties zorgen voor een goede en langdurige bescherming tegen de 

infectieziekten DTP: difterie, tetanus, polio en BMR: bof, mazelen en rode hond.  

- Kijk voor meer informatie over de vaccinaties op Rijksvaccinatieprogramma.nl.  

 

Vaccinatielocaties 

De Jeugdgezondheidszorg vaccineert in november op onderstaande locaties. In de uitnodigingsbrief 

van het RIVM staat de locatie, datum en het tijdstop waarop de kinderen worden verwacht voor de 

vaccinatie. De JGZ vraagt iedereen zich tijdens de afspraak aan de dan geldende coronamaatregelen 

te houden.  

 

Subregio Planning 

Westelijke Mijnstreek 

Steinerbos 

Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein 

 

7 en 8 november 2022  

Parkstad 

Parkstad Limburg Stadion (Roda Stadion),  

Roda JC Ring 1, 6466 NH Kerkrade  

 

15, 16 en 17 november 2022 

Maastricht-Heuvelland 

NOVUM Hospitality (Apple Park), Pierre de 

Coubertinweg 3, 6225 XT Maastricht 

 

22 en 23 november 2022 

 

 

 

 

 

 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/meningokokken


 

Vragen en meer informatie  

• Kijk voor de meest gestelde vragen op www.ggdzl.nl/vaccinatiesvoorkinderen  

• Meer informatie over het RVP vind je op Rijksvaccinatieprogramma.nl  

• Heb je nog overige vragen? 

o Stuur een e-mail naar vaccinatie-jgz@ggdzl.nl 

o Bel naar de vaccinatielijn 088-8805031 (bereikbaar vanaf maandag 31 oktober t/m 

vrijdag 25 november op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur). 
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