
 

 

                                                                                           

 

Aan         : scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Zuid-Limburg  

Betreft  : informatie over HPV vaccinatie 2022   

  bestemd voor scholen/leerkrachten 

 

 

 

Vaccinatie campagne voorjaar 2022 

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma worden ook in 2022 in Zuid-Limburg 

kinderen en jongeren weer gevaccineerd. Deze vaccinaties worden gegeven door de 

afdeling jeugdgezondheidszorg van GGD Zuid Limburg.  

 

Dit jaar worden er belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Voorheen werden alleen 

meisjes op 13 jarige leeftijd gevaccineerd tegen baarmoederhalskanker, het betreft 

hier het HPV vaccin. Vanaf 2022 wordt die leeftijd vervroegd naar 10 jaar en worden 

ook jongens opgeroepen hiervoor.  

Om alle jongens tot 18 jaar de gelegenheid te geven dat HPV vaccin nog te halen 

worden er inhaalrondes georganiseerd. Daarom werden in maart 2022 alle jongens die 

geboren zijn in 2004, 2006, 2008, 2009 hiervoor opgeroepen. Ook meisjes die nog niet 

eerder gebruik hebben gemaakt van de uitnodiging worden opnieuw opgeroepen voor 

een HPV vaccinatie. 

Jongens en meisjes onder de 18 met een ander geboortejaar worden in 2023 

opgeroepen. 

De jongeren die in maart 2022 hun eerste HPV vaccinatie hebben gehaald, zijn reeds 

uitgenodigd voor hun 2e HPV vaccinatie in mei/juni. Voor hun 3e HPV vaccinatie in 

november 2022 zullen zij tzt nog een uitnodiging ontvangen. In november worden ook 

de jongeren die maar 2 HPV vaccinaties nodig hebben uitgenodigd voor hun 2e HPV 

vaccinatie. 

 

Relatie Covid en RVP 

Dit voorjaar lopen er twee vaccinatiecampagnes. Dat kan voor verwarring zorgen 

omdat zowel RIVM als GGD beide vaccinaties verzorgen, dus de covidvaccinaties en de 

vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. In deze brief informeren wij u specifiek 

over de RVP vaccinaties 

 

Uitvoering  

Rekening houdend met alle dan geldende coronamaatregelen roepen wij jongeren op 

voor een vaccinatie in mei in onderstaande locaties. 

 

Subregio 

 

planning 

Westelijke Mijnstreek 

Steinerbos 

Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein 

23 en 24 mei 2022  

Parkstad 

Parkstad Limburg Stadion (Roda Stadion), Roda JC 

Ring 1, 6466 NH Kerkrade  

31 mei, 1 en 2 juni 2022  

Maastricht-Heuvelland 

NOVUM Hospitality (Apple Park), Pierre de 

Coubertinweg 3, 6225 XT Maastricht 

7 en 8 juni 2022 

 

 

Vragen en meer informatie  



• Kijk op www.ggdzl.nl. De meest gestelde vragen zijn te vinden op de website 

van de GGD Zuid Limburg.  

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

vaccinatie-jgz@ggdzl.nl. 

• Bel 088 - 880 50 31 (in de periode van de vaccinaties op werkdagen van 9.00 - 

12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur). 

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

− https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen-en-antwoorden-

meningokokkenvaccinatie-en-coronavirus 

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

 

Wij waarderen het als u voorgaande informatie via uw eigen communicatiekanalen 

(schoolkrant, eigen website e.d. ) wilt verspreiden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

Vivian Haine, 

Afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg 

 

GGD Zuid Limburg 

Postbus 33,  

6400 AA Heerlen 

info@ggdzl.nl  

www.ggdzl.nl    
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