Vaccinatiegraad
in Zuid-Holland Zuid
Kernboodschap
• Zowel in Nederland als in ZHZ daalde de vaccinatiegraad in de afgelopen jaren
• In ZHZ is de vaccinatiegraad lager dan landelijk en voor de BMR-vaccinatie ook
ruim onder de WHO-norm van 95%
• Voorlopige analyse van het RIVM laat zien dat de daling in de vaccinatiegraad
voor BMR (zuigelingen en schoolkinderen) een algehele daling lijkt te zijn

Definitie vaccinatiegraad
De vaccinatiegraad is het aandeel zuigelingen, kleuters en schoolkinderen dat de vacci
naties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Het RVP beschermt kinderen tegen twaalf ernstige infectieziekten (zie bijlage 1) en heeft
deze nagenoeg doen verdwijnen. Inenten blijft nodig om dat zo te houden.

Groepsimmuniteit en de norm van World Health Organisatie (WHO)
Hoe meer mensen in een groep ingeënt zijn, hoe beter ook de groep als geheel beschermd
is tegen deze ziekte, dit noemen we groepsimmuniteit. De WHO-norm voor de vaccinatie
graad is voor BMR (bof/mazelen/rode hond) 95% en voor DKTP (difterie/kinkhoest/
tetanus/polio) 90%.

Trend
Zowel in Nederland als in ZHZ daalde de vaccinatiegraad in de afgelopen jaren. In ZHZ is
de vaccinatiegraad lager dan landelijk. Zie voorbeeld van BMR (bof, mazelen en rodehond)
in onderstaande grafiek.
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Vaccinatiegraad van gemeenten
De vaccinatiegraad van BMR is in 2017 het hoogst in Zwijndrecht (95,2%) en het laagst in Korendijk
(79,5%). Slechts twee gemeenten (Gorinchem en Zwijndrecht) halen voor de vaccinatiegraad het
streefpercentage (WHO-norm) van 95% (zie blauwe staafjes in onderstaande grafiek).
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Waardoor daalt de vaccinatiegraad?
Voorlopige analyse van het RIVM laat zien dat de daling in de vaccinatiegraad voor BMR (zuigelingen
en schoolkinderen) een algehele daling lijkt te zijn. De daling is zowel in zeer stedelijke als in nietstedelijke gebieden terug te zien. Ook is er geen verschil tussen gebieden met een hoge en een
lage sociaaleconomische status en ook gebieden binnen en buiten de Biblebelt laten een zelfde
daling in vaccinatiegraad zien. Daarnaast is er ook geen verschil in daling te zien tussen kinderen
met ouders in Nederland geboren en kinderen met ouders in het buitenland geboren. Positief is
dat de vaccinatiegraad in Nederland onder bevindelijk gereformeerden juist toe lijkt te nemen in
de tijd op basis van het vergelijken van verschillende generaties. Wat de oorzaak van de algehele
daling in de vaccinatiegraad is, kan het RIVM (nog) niet aangeven (RIVM, 2017).

Wat speelt bij ouders mee in de keuze om wel of niet te vaccineren?
Onderstaande overzicht bevat allerlei (maar niet alle) gedachten, overtuigingen en meningen
die ouders kunnen hebben rondom vaccineren. Hieruit wordt duidelijk dat het gaat om een
complex proces. Enerzijds vraagt dit om het geven van objectieve informatie aan ouders en
doelgroepen ter ondersteuning bij het maken van een weloverwogen keuze. Anderzijds is ook
inzicht nodig in behoeften van ouders en doelgroepen om vanuit de uitvoering van het RVP
goed aan te sluiten.
Ik geloof dat
vaccins effectief en
betrouwbaar zijn

Ik doe wat de
overheid zegt

Ik stop geen
rotzooi in
mijn kind

Ik denk dat er
heel veel geld wordt
verdiend met vaccineren

Ik doe
hetzelfde als
mijn ouders

Ik wil mijn kind
beschermen
tegen ziekten

Ik zie vaccins als een
geschenk van God

Ik maak mijn
eigen keuzes

Ik stel vragen
bij wat de
overheid zegt

Ik geloof dat
het Gods wil
is om niet
te vaccineren
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Mijn kind werd
autistisch door
het BMR-vaccin

Ik vind dat vaccinatie
een natuurlijk proces
aanspreekt in het lichaam
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Bijlage 1

Welke vaccinaties krijgt mijn kind?
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