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In het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden kinderen tegen 12 infectieziek-

WAAROM IS DE VACCINATIEGRAAD BELANGRIJK?

ten beschermd. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de
financiering en uitvoering van het RVP. Om die reden rapporteren wij voortaan

Bij veel infectieziekten die van mens op mens worden overgedragen, is groeps-

jaarlijks de vaccinatiegraad in uw gemeente. Voor gemeente West Betuwe

bescherming mogelijk. De ziekteverwekker kan zich dan niet goed meer

verzorgt Santé Partners (voorheen STMR) de RVP-vaccinaties voor 0-4 jarigen.

verspreiden, omdat veel kinderen zijn ingeënt en dus beschermd.

GGD Gelderland-Zuid verzorgt de RVP-vaccinaties voor 4-18-jarigen.
Hierdoor hebben ook kinderen die niet ingeënt zijn, minder risico om de ziekte

WAT DOEN WIJ VOOR UW GEMEENTE?

te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de ingeënte kinderen om hen
heen. Om deze groepsbescherming te verkrijgen en te behouden, is een hoge

•

Vaccineren is een vaste (wettelijke) taak van de afdeling

vaccinatiegraad nodig. Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs

Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Omdat we ons zorgen maken over de

helemaal verdwijnen.

dalende vaccinatiegraad, besteden we extra aandacht aan de uitvoering van
deze taak. Zo hebben we aanvullende vaccinatiegesprekken ingevoerd,

HOE WORDT DE VACCINATIEGRAAD BEREKEND?

waarin we met twijfelende ouders ingaan op hun vragen, zorgen en
•

•

overwegingen.

De vaccinatiegraad wordt berekend op basis van alle vaccinaties die in het RVP

Alle GGD-medewerkers zijn geschoold via een e-learning van het RIVM. De

op tijd aan de kinderen gegeven zijn. Deze staan geregistreerd in Præventis, het

e-learning richt zich op gesprekstechnieken en informatieverstrekking over

landelijke registratiesysteem. Vaccinaties die op een later moment of buiten het

de samenstelling, werking en bijwerkingen van de diverse vaccins. Met deze

RVP om gegeven worden, zijn niet meegerekend in de vaccinatiegraad. Ook

informatie kunnen medewerkers nog beter ingaan op vragen van ouders.

kinderen die mazelen of rodehond hebben doorgemaakt (en hierdoor

Voor reformatorische ouders is er een speciale brochure ontwikkeld;

beschermd zijn), tellen niet mee in de vaccinatiegraad. In werkelijkheid ligt de

Vaccinatie: voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

vaccinatiegraad dus (iets) hoger en zijn er meer kinderen beschermd tegen de

Bij de groepsvaccinaties is er extra aandacht voor de communicatie met

ziektes.

verschillende doelgroepen. Jongeren worden zoveel mogelijk na schooltijd
uitgenodigd, tot 20.00 uur. En is er een speciaal e-mailadres:

Welke vaccinaties krijgt mijn kind?

jeugdvaccinaties@ggdgelderlandzuid.nl voor vragen, waar veel ouders
gebruik van maken.
•

En natuurlijk denken we graag mee hoe uw gemeente een actieve rol kan
pakken op het gebied van vaccinaties en vaccinatiegraad, door bijvoorbeeld
het ontwikkelen en uitvoeren van een lokale (maatwerk) aanpak.
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BMR-VACCINATIEGRAAD (2-JARIGEN)

DKTP-VACCINATIEGRAAD (5-JARIGEN)

Op de leeftijd van 14 maanden krijgen alle kinderen een inenting aangeboden

Op de leeftijd van 2, 3, 4, 11 maanden en bij 4 jaar krijgen alle kinderen een

tegen bof, mazelen en rodehond met het BMR-vaccin. De vaccinatie zorgt ervoor

inenting aangeboden tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio met het DKTP-

dat 95% van de gevaccineerde kinderen beschermd is tegen deze ziektes. Na een

vaccin. Deze vaccinatie wordt tegelijkertijd gegeven met de vaccinatie tegen

2e vaccinatie op 9-jarige leeftijd is bijna 99% van de kinderen beschermd. De

Hib-ziekten en hepatitis B (2, 3, 4 en 11 maanden) en Pneumokokken (2, 4 en 11

doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een BMR-

maanden). De vaccinatiegraad van deze ziekten is dus nagenoeg gelijk.

vaccinatiegraad van minstens 95% bij zuigelingen. In Nederland en in de regio
Gelderland-Zuid schommelt de BMR-vaccinatiegraad rond de 90 à 95%. In uw

Door het succes van vaccinatie komt polio wereldwijd bijna niet meer voor. De

gemeente is dit 88,6%.

WHO hoopt dat polio in de komende jaren helemaal kan worden uitgeroeid.
Tetanus en difterie komen in Nederland sporadisch nog voor. Kinkhoest is de
meest gemelde infectieziekte in Nederland. De DKTP-vaccinatiegraad (gebaseerd

BMR-vaccinatiegraad (2-jarigen)

op kinderen die volledig gevaccineerd zijn) schommelt in Nederland en in de
regio Gelderland-Zuid rond de 90 à 95%. In uw gemeente is dit 87,1%.

DKTP-vaccinatiegraad (5-jarigen) Gelderland-Zuid

2%

%

26%

Nederland

Gelderland-Zuid

63%

West-Betuwe
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ZUIGELINGEN ZONDER VACCINATIE (2-JARIGEN)

VOLLEDIGE HPV-VACCINATIE (14-JARIGEN)

Van alle zuigelingen die in 2016 zijn geboren, had in 2018 4,6% geen enkele

De HPV-vaccinatie wordt gegeven aan meisjes in het jaar dat ze 13 jaar worden.

vaccinatie uit het RVP gehad. In Gelderland-Zuid is het percentage zuigelingen

Met een landelijke vaccinatiegraad van 45,5% in 2018 is de HPV-vaccinatiegraad

dat geen enkele vaccinatie heeft gehad hoger, namelijk 7,1%. Door clustering

de laagste van het RVP. Hoewel deze vaccinatiegraad flink daalde het afgelopen

van niet-gevaccineerde kinderen kunnen lokale uitbraken of landelijke

decennium, bleef de vaccinatiegraad tussen 2017 en 2018 gelijk. Bij de 12- en

epidemieën ontstaan, zoals: polio in 1992/1993 en mazelen in 1999/2000 en

13-jarige meisjes die in 2019 uitgenodigd werden, lijkt er zelfs sprake te zijn van

2013/2014. In uw gemeente heeft 10% van de zuigelingen geen enkele

een toename.

vaccinatie gehad.

Tijdens de groepsvaccinaties in Gelderland-Zuid zien we ook meisjes boven de 14
jaar die alsnog besloten hebben om zich te laten vaccineren. Deze later
gevaccineerde meisjes zijn in de grafiek niet zichtbaar.

Zuigelingen zonder vaccinatie (2-jarigen)

Volledige HPV-vaccinatie (14-jarigen)

2%

%
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Nederland

Gelderland-Zuid

West-Betuwe

Bron: volksgezondheidenzorg.info
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INHAALVACCINATIES

Opkomst percentage meningokokkencampagne 2019

Op initiatief van de Staatssecretaris van VWS worden alle 16- en 17-jarigen die

Aantal opgeroepen

niet alle RVP-vaccinaties hebben ontvangen opgeroepen om gemiste RVPvaccinaties alsnog in te halen. Het gaat om ongeveer 1 op de 10 jongens en 1 op
de 2 meisjes. Bij meisjes gaat het ook om de HPV-vaccinatie. Via het RVP kunnen

Opkomst %

Gemeente West Betuwe:

inhaalvaccinaties gegeven worden tot de leeftijd van 18 jaar.

Geboortejaar 2001, 2002, 2004		

1640

76

MENINGOKOKKEN ACWY-VACCINATIE

Geboortejaar 2003, 2005		

1399

80

Geboortejaar 2001, 2002, 2004		

15974

81

Geboortejaar 2003, 2005			

13156

82

Sinds 2015 is er in Nederland een toename van ernstige meningokokkenziekte
veroorzaakt door meningokokken W. Daarom is in het RVP bij kinderen van 14
maanden de meningokokken C-vaccinatie vervangen door meningokokken
ACWY-vaccinatie die ook tegen deze nieuwe meningokokken beschermt.
Daarnaast is in het najaar van 2018 een vaccinatiecampagne gestart om jongeren

Regio Gelderland-Zuid:		

tussen de 14 en 18 jaar tegen meningokokken A, C, W en Y te beschermen. In
maart-april 2019 zijn alle jongeren die geboren zijn in 2001, 2002 en 2004
uitgenodigd, en in mei-juni 2019 zijn alle jongeren geboren in 2003 en 2005
uitgenodigd voor deze vaccinatie. Ruim 25.000 jongeren hebben hier gebruik
van gemaakt. Dit najaar volgt er nog een ‘no-show’ campagne voor2%
jongeren die
de vorige ronde hebben gemist. Daarmee hopen we op een totale opkomst van
85% binnen regio Gelderland-Zuid.
Vanaf 2020 wordt meningokokken ACWY-vaccinatie een vast onderdeel van het
RVP voor jongeren die in dat jaar 14 worden. Veel ouders hebben besloten om
hun kind buiten het RVP om tegen meningokokken te laten vaccineren. Deze
vaccinaties zijn niet meegenomen in de cijfers.
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MELDINGEN INFECTIEZIEKTEN
•

Van de 12 hepatitis B-meldingen, waren 3 personen geboren in Nederland.

Volgens de Wet Publieke Gezondheid moeten alle ziektegevallen van 51

Hepatitis B komt relatief weinig voor in Nederland, in vergelijking met niet-

meldingsplichtige ziekten, gemeld worden bij de GGD. Onder deze

westerse landen.

meldingsplichtige ziekten vallen ook alle ziekten waartegen in het RVP

•

Ondanks de toename van het aantal gevallen van meningokokken W in

gevaccineerd wordt. In de 1e helft van 2019 was de verdeling als volgt:

Nederland, waren de twee meldingen van meningokokken beide niet
veroorzaakt door type W, maar door een ander type.

Meldingen van meldingsplichtige infectieziekten GGD Gelderland-Zuid
				
januari 2019 t/m juni 2019

MEER LEZEN?
•

Vaccinatiegraad Gelderland-Zuid per gemeente, per vaccinatie

•

Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland
2018

•

Rijksvaccinatieprogramma

•

RIVM - vaccinaties

2%

26%
•

63%

Gelderland-Zuid

Kinkhoest is de meest gemelde infectieziekte. Hoewel de kinkhoestvaccinatie goed beschermt, werkt deze relatief kort en komt deze ziekte

Uitgave: GGD Gelderland-Zuid en

veel voor. Van de 139 kinkhoestmeldingen die GGD Gelderland-Zuid kreeg

Santé Partners

waren 3 kinderen jonger dan 1 jaar.

November 2019
Contact:

vaccinaties@ggdgelderlandzuid.nl
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