Veel gestelde vragen en antwoorden

Meningokokken ACWY
Wie en wanneer krijgen jongeren een uitnodiging voor vaccinatie tegen Meningokokken
ACWY?
Jongeren geboren in 2001, 2002 en 2004 krijgen een uitnodiging voor de periode maart/april.
Jongeren geboren in 2003 en 2005 krijgen een uitnodiging voor de periode mei/juni.
Waarom deze groep jongeren?
Jongeren zijn vaker dan anderen drager van de bacterie, zonder dat ze er ziek van worden. Als
ze ziek worden van de bacterie hebben ze een hoger risico op overlijden.
Hoe is de vaccinatiecampagne georganiseerd?
Het RIVM verstuurt de uitnodiging op basis van de Basisregistratie Persoonsgegevens van de
gemeente. GGD Noord- en Oost-Gelderland voert de vaccinaties uit in elke gemeente.
Ik heb nog geen uitnodiging gekregen, wat nu?
Op onze website staat het vaccinatieschema tot en met juni. Het RIVM verstuurt de uitnodigingen
één keer per vier weken. De uitnodiging komt vanzelf en in ieder geval voor de genoemde
vaccinatiedatum in jouw gemeente.
Maakt het uit hoe laat ik kom?
Ja, anders moet je misschien wachten, dus kom op de aangegeven tijd. Per uur worden
ongeveer 100 jongeren opgeroepen.
Heb je een uitnodiging gekregen voor meer vaccinaties (of voor meerdere kinderen) op
verschillende tijden? Bijvoorbeeld één voor meningokokken en een andere voor HPV?
Je mag tegelijk komen.
Is er in mijn woonplaats/buurt een vaccinatielocatie?
In elke gemeente is één vaccinatielocatie.
Wat kan ik doen als ik niet kan?
Je mag zelf een andere locatie uitzoeken waar je naartoe wilt. Kijk op www.ggdnog.nl voor meer
locaties en data.
Wat gebeurt er als ik niet kom?
Als je niet komt, dan krijg je een brief met een herhaaloproep om alsnog te komen. Je hoeft niet
door te geven aan de GGD dat je niet komt. Je kunt wachten op een nieuwe uitnodiging.
Waar kan ik meer informatie vinden?
Kijk op de website www.deelditnietmetjevrienden.nl. Je vindt er alles over de meningokokken.
Je kunt ook chatten met JouwGGD.nl. Daar is een jeugdverpleegkundige of jeugdarts om mee te
chatten.
Ik krijg geen uitnodiging omdat ik niet in de leeftijdsgroep zit. Kan ik dan toch een
vaccinatie tegen meningokokken krijgen?

Ja, je kunt op basis van beschikbaarheid van vaccin een afspraak maken bij de GGD. Je moet
dan wel zelf de kosten betalen. Je kunt bellen naar 0900 – 8222467.
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