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In het verleden was een lage vaccinatiegraad van kinderen vooral een probleem dat zich
voordeed in de zogenaamde “Biblebelt”. Helaas verspreidt deze trend zich tegenwoordig
ook naar de rest van Nederland. Waar Deurne tien jaar geleden nog een vaccinatiegraad
van gemiddeld 99% had, blijft dit in 2018 steken op 94,7%.
Wij maken ons zorgen over de alsmaar dalende vaccinatiegraad die nu onder de veilige
95% is gezakt. Dit betekent dat mogelijk ook de groep gevaccineerde kinderen kan raken.
Graag vernemen wij van het college hoe zij ervoor gaan zorgen dat Deurnese ouders hun
gezonde boerenverstand gebruiken en hun kinderen laten vaccineren.
Vraag en antwoord
1. Kan het college de gemiddelde vaccinatiegraad van Deurnese kinderen van
94,7% bevestigen?
De vaccinatiegraad verschilt per prik. Zo is voor polio de ondergrens 90% en mazelen
95%. In Deurne zitten we met vrijwel alle vaccinaties boven de gestelde ondergrens
(polio 94% en mazelen 95,4%). Dit betekent dat er voldoende immuniteit is.
Alleen de HPV (13e jaars prik bij meisjes) zit onder de ondergrens. Dit is een landelijk
probleem. Er wordt al ingezet op meer en betere voorlichting.
2. Heeft het college maatregelen genomen om de vaccinatiegraad in Deurne te
laten stijgen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
De Zorgboog (0-4 jaar) en de GGD (5-18 jaar) zijn de partijen die de vaccinaties uitvoeren. Nu nog onder verantwoordelijkheid van het Rijk.
3. Op welke manier worden ouders van niet-gevaccineerde kinderen geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s die andere kinderen en ook hun eigen
kinderen lopen? Welke verbeteringen ziet het college voor dit proces?
De Zorgboog en GGD informeren ouders en geven uitleg. Vanaf 1 januari 2019 is
‘informed consent’ verplicht. Dit betekent dat ouder(s)/verzorger(s) eerst uitgebreid
geïnformeerd worden over vaccinatie. Stap 2 is toestemming verkrijgen van de ouder(s)/verzorger(s) voor vaccinatie. Als er twijfel is bij ouder(s)/verzorger(s) van
0-4 jarigen kan er een extra consult plaatsvinden waarin ruimte is om het nog een keer
met ouders over vaccineren te hebben. Overigens zijn de informatiebrochures over
vaccinatie in meerdere talen beschikbaar.
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4. Hoe kan het college haar bevoegdheden gebruiken om de keuze van ouders
om hun kinderen wel of niet te vaccineren positief te beïnvloeden?
De Zorgboog en GGD verstrekken in hun contacten met ouders informatie over vaccineren en gaan hierover met ouders in gesprek.
Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten verplicht erop toe te zien dat de uitvoeringsorganisaties de vaccinaties toedienen met inachtneming van de daaraan gestelde professionele
eisen en een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad nastreven. (https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/attachments/handreiking_rvp20171017.pdf)
5. Wat is de strategie van het college om het gezond verstand van ouders
wakker te schudden en hen te bewegen hun kinderen in te laten enten om zo
de vaccinatiegraad weer ruim boven de 95% te krijgen?
Zoals bij de beantwoording van vraag 3 is aangegeven, wordt per 1 januari 2019
‘informed consent’ verplicht. Hiermee wordt ook extra ruimte gegeven aan de
Zorgboog om het gesprek met ouders over vaccinatie aan te gaan.
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