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Uitleg beslisboom en aanvullende vragen 

Deze beslisboom is opgesteld als hulpmiddel voor zorgverleners om onnodig rubellascreening tijdens de zwangerschap te voorkomen. Bepaling van de 
rubellatiter bij het eerste consult in de zwangerschap is alléén geïndiceerd voor vrouwen  die niet gevaccineerd zijn of van wie het onzeker is dat zij in het 
verleden gevaccineerd zijn. Zwangere vrouwen die tegen rubella zijn gevaccineerd worden als voldoende beschermd beschouwd.  

1) Via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt aan alle kinderen in Nederland vaccinatie aangeboden, onder andere tegen rubella.

2) Als de zwangere op de leeftijd 0-19 jaar in Nederland is komen wonen, kwam zij in aanmerking voor het RVP-inhaalprogramma.

3) Vervolgvragen die gesteld kunnen worden bij twijfel:
- Hadden uw ouders bezwaren tegen vaccinatie? 
- Heeft u in het buitenland gewoond? 
- Bent u lang of veel ziek geweest? 
Indien zwangere 1 of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt, wordt zij als niet gevaccineerd beschouwd. Indien zwangere alle vragen met ‘nee’ beantwoordt, 
legt u uit dat in Nederland vanaf geboortejaar 1963 95% van de meisjes gevaccineerd wordt tegen rubella. Vervolgens vraagt u of ze nog steeds twijfelt of zij 
gevaccineerd is.  

4) Westerse landen zijn door het CBS gedefinieerd als een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, ook Japan. Maar Midden- 
en Zuid-Amerika worden ook beschouwd tot een westers land in relatie tot een BMR-vaccinatie. 
Niet-westerse landen zijn gedefinieerd als Turkije, Afrika en Azië (met uitzondering Japan). 
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