
 
 

                                                                                           
 

Aan         : scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Zuid-Limburg  
Betreft  : informatie over HPV en Meningokokken vaccinatie 2020 bestemd voor  
                         scholen/leerkrachten 
 

Datum  25 augustus 2020 Behandelaar M. Hulst Doorkiesnr.  06-52555056 

Onderwerp  Vaccinaties 2020 

 

Ons kenmerk 2020/02718 Bijlage(n)  

 
 

Belang van vaccinaties 

Ondanks de coronacrisis is het belangrijk dat kinderen en jongeren hun vaccinaties krijgen uit 

het Rijksvaccinatieprogramma. Daarom gaan de groepsvaccinaties in het najaar weer door, zij 

het in aangepaste vorm.  

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma worden in 2020 in Zuid-Limburg de volgende 

vaccinaties verstrekt door de afdeling jeugdgezondheidszorg van GGD Zuid Limburg: 

• HPV vaccinatie voor alle meisjes die geboren zijn in 2007 of later; 

• Men ACWY vaccinatie voor alle jongens en meisjes die dit jaar 14 jaar worden. 

 

 

Uitvoering 

Rekening houdend met alle coronamaatregelen roepen wij de jongeren op voor een vaccinatie 

die in de periode van 7 september tot en met 2 oktober gegeven zal worden. Op drie locaties in 

Zuid-Limburg (Stichting Ontmoetingscentrum Heer  “Aen de Wan”, Einsteinstraat 32, Maastricht, 

Valkstraat Sittard en Flexiforum, Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade ) ontvangen wij de 

jongeren voor hun vaccinatie.   

Het lijkt wellicht  tegenstrijdig om juist in deze tijd jongeren uit te nodigen voor een vaccinatie, 

maar we houden bij deze vaccinaties maximaal rekening met de corona maatregelen. Zo 

nodigen we een beperkter aantal jongeren per uur uit en maken onze medewerkers daar waar 

nodig gebruik van beschermingsmaterialen om zichzelf, maar ook de jongere te beschermen 

tegen een mogelijke besmetting. 
 

Alle ouders en jongeren krijgen zelf een uitnodiging voor deelname aan de vaccinatiecampagne. 
In die uitnodiging is ook een telefoonnummer opgenomen dat jongeren en ouders kunnen bellen 
bij vragen.  

 

Informatie 

Meer informatie over de vaccinatiecampagne in de regio Zuid-Limburg vindt u op onze website: 

www.ggdzl.nl   

Veel gestelde vragen over deze vaccinaties vindt u op de site van het RIVM 

• https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen-en-antwoorden-meningokokkenvaccinatie-

en-coronavirus 

• https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv  
 

Wij zouden het waarderen als u bovenstaande informatie via uw eigen communicatiekanalen 
(schoolkrant, eigen website e.d. ) wilt verspreiden.  
 
Als u zelf vragen heeft over de vaccinatiecampagne neem dan contact op met Marjon Hulst, 

marjon.hulst@ggdzl.nl , 06-52555056 
 
Met vriendelijke groet, 

  
Vivian Haine, 
Afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg 
 
GGD Zuid Limburg 
Postbus 33  
6400 AA Heerlen 
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