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Ziektes

Mythes

Zegeningen

Zorgen

Weerstand

Actie!



Sterfte



Sterfte Infectieziekten



Kudde immuniteit 



Vaccinatiegraad



Vaccinatiegraad vs ziekte



Mazelen mondiaal
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Mazelen in Nederland



2011: Opnieuw mazelen in Nederland!



Bof in de buurt



Vaccinatie beschermt onvoldoende tegen infectie, 
Maar wel tegen complicaties!



Kinkhoest



Kinkhoest vaccinatie
• Beschermt goed tegen ernstige ziekte

• Belangrijkste risico op ernstige ziekte bij neonaten

 ± 120 opnames en 1-2 doden per jaar in Nederland

 Besluit om zwangere vrouwen te vaccineren

 beschermt de aanstaande moeder (is vaak bron voor 
neonaat)

 en beschermt door transplacentaire antistoffen de 
neonaat

 bacterie circuleert onder gevaccineerde bevolking

Gezondheidsraadvaccinatieadvies (2017) voor 
werknemers in contact met kinderen < 6 maanden



622 gevallen/371 doden

H5N1 vogelgriep

13 december 2018: 

860 gevallen/454 doden 

(53%)



Nu >1200 gevallen, ongeveer 40% mortaliteit
Geen mens-op-mens overdracht

H7N7: ongeveer 100 
ruimers conjunctivitis

>30 miljoen kippen geruimd!



Effectiviteit van 
influenzavaccinatie

• Hangt af van vele factoren

– Match van het vaccinvirus met circulerende influenza

– Tijd tussen vaccin en blootstelling (antigene drift)

– Leeftijd

– Immuunstatus

– J Infect. 2017 Nov; 75(5): 381–394. (review en meta-analyse):

• Preventie van ziekenhuisopnames: 
• 51% (95% CI: 44;58) effectief tussen 18-65 jaar

• 37% (95% CI: 30;44) effectief ≥ 65 jaar

• Kwaliteit van bewijs is laag tot zeer laag

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=28935236


Toekomst

- Rotavirus
- 3000-5500 ziekenhuisopnames/jaar
- Enkele sterftegevallen/jaar
- Vaccin beschikbaar

- RSV
- 1500 -2000 ziekenhuisopnames /jaar, 10% IC

- Meningococcen B
- Rond 2000 grote epidemie in Nederland 

Wereldwijd:
- TBC

- 10,4 miljoen zieken
- 1,7 miljoen doden

- Malaria
- 216 miljoen zieken in 2016
- 445.000 doden



Meningococcen



RVP











Acceptatie vaccinatie

• Vertrouwen in overheid/RIVM/JGZ



Acceptatie vaccinatie

• Vertrouwen in overheid/JGZ/RVP



Acceptatie vaccinatie

• Inschatten eigen kennis vs feitelijke kennis



Risico’s en zorgen

Top 5:

1. Bezorgdheid over veiligheid

2. Lage kans op ziekten

3. Weinig ernstige ziekten

4. Lage effectiviteit

5. Gebrek aan informatie/misverstanden

Karafillakis et al, Vaccine 2017



HPV vaccin

Ouders

• Zorgen bijwerkingen (40%)

• Twijfel effectiviteit (12%)

• Onvoldoende informatie 
(10%)

• Negatieve berichtgeving 
(10%)

Meisjes

• Laag risico HPV infectie/ 
kanker

• Zorgen bijwerkingen

• Angst

• Onvoldoende informatie

Jaarverslag RVP 2017, RIVM







Veiligheid

Aantal meldingen van bijwerkingen per vaccin in 2016, Lareb



Veiligheid

• Alle vaccins, >10%: lokale reacties zoals pijn, 
roodheid, zwelling op injectieplaats, koorts, 
sneller geïrriteerd

• Geen associatie met autisme, DM



Veiligheid

• BMR: Koortsconvulsies

• Influenza icm Pneumococcen: 
koortsconvulsies, kinderen > 16 mnd
incidentie 44,9 per 100.000 doses (losse 
vaccinatie 13 per 100.000 doses)

• BMR associatie met thrombocytopenische
purpura

Maglione et al Pediatrics 2014



Aanpak

• Multifactorieel

• Dialoog

– Voor- en nadelen op individueel niveau

– Mispercepties



Effectieve interventies

• Aanspreken niet vaccinerende populatie

• Verhogen kennis over vaccinaties

• Verbeterd gemak en toegang

• Via zorgprofessionals

• Verplicht stellen

• Bekende leiders als ambassadeurs

Jarret et al, Vaccine 2015





NRC 13 januari 2017



Cognitive Bias – Prospect Theory

Kahneman & Tversky; Econometrica, 1979



Angst

Hamilton; The Journal of Family Practice, 1995
Anna Taddio et al; Vaccine 2012





WHO adviezen

- Kalmte – neutrale bewoordingen
- Houding – kleine kinderen op schoot

bij ouder/verzorger,. Anderen: zittend
- Setting – enige mate van privacy
- Afleiding: effectief < 6 jaar: 

borstvoeding, sucrose, speeltjes
volwassenen: 
ademhalingsoefeningen, bij
schoolkinderen en adolescenten geen
effect

- Topicale anaesthetica: helpt wel, niet
aangeraden gezien kosten/gedoe/tijd
van tevoren. 



Geen WHO-advies: 

Stephens, Atkins, Kingston – NeuroReport 2009



Niet aangeraden:

- Orale pijnstillers: mogelijk effect 
op effectiviteit vaccin (later mag 
wel)

- Verwarmen vaccin
- Wrijven van de inentingsplek



Het goede voorbeeld



Wat kunnen we doen?

- Aanspreken niet-vaccinerende populatie
- Onze net verkregen kennis rondvertellen
- Persoonlijke ervaringen gebruiken
- Het goede voorbeeld geven
- Gemak en toegang vaccinaties verbeteren, waaronder

- pijnreductie bij injecties en ingrepen
- in beeldmateriaal naalden/spuiten/angst vermijden

- Bekende personen inschakelen als ambassadeurs 






