
 

 

Vaccinaties voor jongeren in maart 2022 

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma vaccineert de Jeugdgezondheidszorg van 

de GGD Zuid Limburg ook in 2022 weer kinderen en jongeren uit deze regio. Dit voorjaar 

vaccineert de GGD ook nog tegen het coronavirus. Deze informatie gaat alleen over het 

Rijksvaccinatieprogramma; daar zit de coronavaccinatie niet in.  

 

Meningokokken vaccinatie 

In maart 2022 ontvangen alle meisjes en jongens die in 2008 geboren zijn een 

uitnodigingsbrief van het RIVM voor een meningokokken vaccinatie (Men ACWY). 

 

HPV vaccinatie 

In maart 2022 ontvangen alle meisjes én jongens die 10 jaar zijn (of worden) een 

uitnodigingsbrief van het RIVM voor een HPV vaccinatie. Voorheen kregen alleen 13-

jarige meisjes deze vaccinatie. Vanaf 2022 wordt die leeftijd verlaagd naar 10 jaar.  

De HPV vaccinatie beschermt tegen baarmoederhalskanker en kanker aan de vagina en 

schaamlippen, maar ook tegen kanker aan de anus, penis en mond- en keelholte. 

Daarom worden nu ook jongens uitgenodigd. Lees meer over kanker door HPV.  

 

Inhaalronde HPV vaccinatie 

Jongens tot 18 jaar kunnen alsnog een HPV vaccinatie krijgen in speciale inhaalrondes.   

In maart 2022 ontvangen alle jongens die geboren zijn in 2004, 2006, 2008, 2009 een 

uitnodigingsbrief van het RIVM. En dat geldt ook voor meisjes die nog niet eerder een 

HPV vaccinatie hebben gehad. Jongens en meisjes onder de 18 met een ander 

geboortejaar worden in 2023 opgeroepen. 

 

Priklocaties 

Westelijke Mijnstreek 

Steinerbos 

Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein 

14, 15 en 16 maart 2022

  

Parkstad 

Parkstad Limburg Stadion (Roda Stadion) 

Roda JC Ring 1, 6466 NH Kerkrade  

22 t/m 25 maart 2022  

Maastricht-Heuvelland 

NOVUM Hospitality (Apple Park) 

Pierre de Coubertinweg 3, 6225 XT Maastricht 

29, 30 en 31 maart 2022 

 

Op de priklocaties houdt de Jeugdgezondheidszorg rekening met de geldende 

coronamaatregelen. 

 

Vragen en meer informatie  

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

• Wordt uw vraag niet beantwoord op de website, mail dan naar  

vaccinatie-jgz@ggdzl.nl. 

• Bel 088 - 880 50 31 (7 maart t/m 1 april 2022, op werkdagen van 9.00 - 12.30 

uur en van 13.00 - 16.30 uur). 

• Veel gestelde vragen staan ook op de website van het RIVM: 

Vragen & antwoorden meningokokken 

Vragen & antwoorden HPV 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/menacwy
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV
http://www.ggdzl.nl/
file://///GZLFS001/Home$/rachelle.adams/GGD%20Zuid%20Limburg/JGZ/Rijksvaccinatieprogramma/vaccinatie-jgz@ggdzl.nl%20
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-meningokokken
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv

