
Graag GGD bericht delen scholen, jongeren en ouders over prik tegen meningokokken 
 
Beste  collega,  
 

De aanleiding van dit bericht is het belang van de meningokokken prik voor jongeren. De 
meningokokkenbacterie is zeer besmettelijk. In Nederland zien we een toename van 
meningokokkenziekte type W onder jongeren. Het RIVM heeft besloten dat jongeren geboren in 
2006 een prik tegen meningokokken kunnen halen op afspraak. De jongere haalt de prik op locatie 
dichtbij huis. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren de prik voor de zomer halen. Help je 
mee om deze boodschap onder jongeren en ouders te verspreiden?  
 
Een prik halen is veilig, ook tijdens corona 
De GGD werkt veilig en gezond. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige vraagt telefonisch vooraf of 
er klachten zijn in het gezin. Bij klachten die passen bij een corona infectie maken we een nieuwe 
afspraak voor de prik.  
 
Help je mee om de boodschap onder jongeren en ouders te verspreiden  
Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk voor het beschermen van de hele bevolking. En ook voor het 
beschermen van kwetsbare groepen zoals jonge baby’s, zieke mensen en ouderen.  
Je kunt gebruikmaken van onderstaande kernboodschap voor in de nieuwsbrief of website.  
Ook is er een link naar de website en video met meer informatie over het belang van de prik of waar 
mensen terecht kunnen voor vragen. 
 
Veel dank en hartelijke groet, 
 
 
Kernboodschap (te gebruiken voor nieuwsbrief/website): 

 
Haal de prik tegen meningokokken vóór 1 juli 
Jongeren geboren in 2006 hebben  een brief gekregen om een prik te halen tegen meningokokken. 
De meningokokkenziekte kan bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. De meeste 

jongeren halen een prik. Zo beschermen zij zichzelf en anderen 
tegen besmettelijke en gevaarlijke ziekten. De prik is veilig. Ook nu 
er corona heerst. Of als je meedoet aan de ramadan. Je hoeft het 
vasten hiervoor niet te verbreken.  
(fotocredits: Sander Foederer) 
 
Bel voor een afspraak 
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren de prik voor de zomer 
halen. Ouders en jongeren uit Amsterdam en de regio Amstelland  

kunnen bellen voor een afspraak: 

 Amsterdam : 020 555 5961  

 Regio Amstelland  020 555 5964 
 

 Lees waar je de prik kunt halen en waarom meningokokken zo gevaarlijk zijn of bekijk het 
in de video 

https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/vaccinaties/haal_de_prik_tegen_meningokokken-0/
https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/vaccinaties/haal_de_prik_tegen_meningokokken-0/

