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Geachte leden van de raad, 

 

Graag informeren wij u over het volgende. 

 

1. Inleiding 

In Nederland vinden we het belangrijk dat kinderen een gezonde start in het leven krijgen. Ter voorkoming 

van besmettelijke ziektes wordt het gratis Rijksvaccinatieprogramma aangeboden. Omdat vaccineren voor 

de meeste ouders vanzelfsprekend is, is er in Nederland geen verplichting om te vaccineren. De meeste 

kinderen in ons land en in onze gemeente zijn gevaccineerd. Deze kinderen zijn dus goed beschermd. En 

daardoor krijgen de besmettelijke virussen en bacteriën weinig kans zich te verspreiden. Sommige virussen 

en bacteriën komen in Nederland niet of nog maar zelden voor, maar de ziekten komen terug als te weinig 

mensen gevaccineerd zijn. De afgelopen vijf jaar zagen we landelijk een dalende trend in vaccinatiegraad bij 

zuigelingen. Dat gold ook voor onze gemeente. 

 

Bij de behandeling van de vragen van de VVD en D’66 over vaccinaties hebben wij op 6 september 2019 

toegezegd (nummer 297) 

a. om cijfers over vaccinaties te delen en te specificeren per dorp; 

b. dat wethouder Waaldijk het onderwerp vaccinaties op de agenda van de bestuurstafel van de 

GGDrU laat zetten; 

c. dat wethouder Hans Waaldijk, samen met wethouder Broekhuis het onderwerp onder de aandacht 

brengt van scholen en kinderdagverblijven; 

en hierover te rapporteren aan uw raad. 

 

2. Kern 

Ad a. Vaccinatiecijfers  

De afgelopen vijf jaar zagen we landelijk een dalende trend in vaccinatiegraad bij zuigelingen. Dat gold ook 

voor onze gemeente. Die dalende trend heeft zich in 2019, zowel landelijk als in onze gemeente, niet 

voortgezet. De vaccinatiegraad bij zuigelingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt echter nog steeds 

onder het landelijk gemiddelde en ruim onder de WHO (World Health Organization) norm van 95%. 
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Trend vaccinatiegraad DKTP, Utrechtse Heuvelrug en Nederland 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UH 90,5% 90,4% 90,2% 90,8% 89,5% 89,4% 90,3% 88,8% 86,1% 88,8% 

NL 95,0% 95,4% 95,4% 95,5% 95,4% 94,8% 94,2% 93,5% 92,6% 92,4% 

 

Trend vaccinatiegraad BMR, Utrechtse Heuvelrug en Nederland 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UH 92,8% 91,1% 91,5% 91,6% 90,3% 90,6% 92,7% 88,2% 87,1% 88,8% 

NL 96,2% 95,9% 95,9% 96,1% 96,0% 95,5% 94,8% 93,8% 92,9% 92,9% 

 

We zien in onze gemeente twee groepen ouders die ervoor kiezen hun kinderen (nog) niet te laten 

vaccineren. De eerste groep, de zogenaamde kritische ouders, weigert niet zozeer mee te werken aan het 

Rijksvaccinatieprogramma, maar kiest bewust om hun kind eerst de kans te geven de ziekte zelf door te 

maken en pas later opnieuw een overweging te maken om eventueel te kiezen voor inenten. De tweede 

groep ouders maakt bewust de keuze om hun kinderen niet te vaccineren vanuit geloofsovertuiging. Met 

name in Leersum en Amerongen ligt de vaccinatiegraad beduidend lager. 

 

Cijfers over vaccinaties 2016-2018, per dorp UH 

 DKTP BMR 

Doorn 92% 91% 

Maarn 93% 94% 

Maarsbergen - - 

Leersum 82% 83% 

Amerongen 86% 86% 

Overberg - - 

Driebergen 

Noord 

91% 94% 

Driebergen 

Zuid 

91% 92% 

 

Cijfers over vaccinaties 2019, vergeleken met omliggende gemeenten: 

 DKTP BMR 

UH 88,8% 88,8% 

Zeist 93,5% 92,8% 

Bunnik 94,1% 95,7% 

De Bilt 91,7% 92,4% 

Wijk bij Duurstede 95,3% 95,7% 

Renswoude 74,4% 74,4% 

Rhenen 74,3% 74,3% 

Veenendaal 86,6% 86,8% 

Woudenberg 85,5% 87,8% 

 

De vaccinatiegraad in onze gemeente komt onder de norm van 90% voor DKTP. In de provincie Utrecht 

geldt dat ook voor de gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Woudenberg. Inmiddels blijken ook 

deze landelijke cijfers niet verder te dalen. Dat is goed nieuws. Dit geldt ook voor de regio zuidoost Utrecht, 

waarbij we een hele kleine stijging zien van 0,5% (DKTP) en 0,3% (BMR). 

 

Ad b. Het onderwerp vaccinaties op de agenda van GGDrU 

GGDrU heeft het onderwerp vaccinaties goed op het netvlies staan en extra maatregelen genomen. Bij de 

bestuursvergadering van GGDrU is het dan ook continue onderwerp van gesprek. Ook ambtelijk wordt de 

vaccinatiegraad regelmatig besproken. Samen met GGDrU zijn we gekomen tot een aantal maatregelen om 

de vaccinatiegraad te verhogen. Daarover leest u verderop in deze raadsinformatiebrief, onder het kopje 

‘maatregelen’. 

In de tabel zijn de vaccinatiegraadcijfers naar 

viercijferig postcodegebied weergegeven. Daarbij zijn 

drie jaren samengenomen. Dit is gedaan omdat in veel 

wijken in de regio het aantal kinderen per jaar te klein is 

om hier een betrouwbare vaccinatiegraad over te 

berekenen. Bij kleine aantallen krijg je grote fluctuaties 

van jaar tot jaar en bij zeer kleine aantallen kan er zelfs 

sprake zijn van herleidbaarheid. In de tabel worden de 

cijfers dan ook alleen getoond bij minimaal vijftig 

kinderen per postcodegebied. 

De nieuwste cijfers hebben betrekking 

op kinderen die in 2016 zijn geboren 

en in 2018 twee jaar zijn geworden. 

Omdat deze cijfers in 2019 

verschijnen, staan ze onder dat jaar 

vermeld. Het effect van de huidige 

extra inspanningen van GGDrU en 

gemeenten wordt pas in de komende 

jaren zichtbaar. 
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Ad c. Vaccinatiegraad onder de aandacht brengen bij scholen en kinderdagverblijven (ketenpartners) 

Om de ketenpartners te betrekken bij dit onderwerp starten we met een aanpak specifiek gericht op 

ketenpartners als onderdeel van het pakket aan maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen. 

 

Maatregelen 

We nemen, in samenwerking met de GGD, maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen. 

1. Een aanpak gericht op de ouders/jongeren 

o De ervaring leert dat ouders/jongeren het beste benaderd kunnen worden in een rustige 

omgeving, één op één. We realiseren dit door bij de Jeugdgezondheidszorg (het 

consultatiebureau/de schoolarts) extra tijd te nemen om in gesprek te gaan met jongeren en 

hun ouders, als zij twijfels hebben over vaccineren. Jeugdartsen krijgen hier extra tijd voor 

en zijn getraind in shared decision-making. Deze gesprekken zijn erop gericht dat ouders 

hun twijfels bespreekbaar kunnen maken, en dat zij goed geïnformeerd worden over het 

onderwerp, zodat ouders zelf een goede afweging kunnen maken. De ervaring leert dat een 

groot deel van de ouders op basis hiervan alsnog besluit om hun kind te laten inenten; 

o GGDrU stelt informatie beschikbaar over vaccineren via de website van GGDrU, waarbij 

ook wordt ingegaan op de mogelijke twijfels die ouders kunnen hebben. Op onze website 

wordt een link naar de website van GGDrU opgenomen; 

o GGDrU biedt inhaal-mogelijkheden voor vaccinaties aan. 

o GGDrU biedt een chatfunctie aan, waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over 

onder andere vaccineren; 

o Via de lokale media vragen we aandacht voor vaccineren, met behulp van voorbeeldteksten 

van GGDrU. 

 

2. Een aanpak gericht op ketenpartners (scholen, verloskundigen, kinderdagopvang, huisartsen, kerken, 

Sociaal Dorpsteam) 

o De jeugdverpleegkundigen overleggen regelmatig met de verloskundigen in de kernen van 

de gemeente Utrechtse Heuvelrug waarin zij het thema vaccineren ook bespreken. 

Verloskundigen kunnen het onderwerp dan alvast met aanstaande ouders bespreken; 

o Maart 2020 organiseren we met GGDrU een dialoogbijeenkomst over vaccineren met 

scholen, verloskundigen, kinderopvang, huisartsen, kerken en Sociaal Dorpsteam. De 

onderlinge samenwerking wordt hierbij geagendeerd, met als doel ouders in kwetsbare 

situaties zo snel mogelijk de juiste ondersteuning bieden. Naar aanleiding van deze 

bijeenkomst kijken we of aanvullende acties nodig/mogelijk zijn. 

o Via de lokale media vragen we aandacht voor vaccineren, met behulp van voorbeeldteksten 

van GGDrU. En in februari geven we samen met de GGD een persbericht uit waarin we de 

geplande dialoogbijeenkomst over vaccineren onder de aandacht brengen en we zowel 

genodigden alsook andere geïnteresseerde mensen aanspreken. Wethouder Waaldijk 

verleent hieraan zijn medewerking. 

 

We vinden het belangrijk dat onze kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en dat ziekten 

niet terugkomen als te weinig mensen gevaccineerd zijn. We hopen daarom van harte dat met deze 

maatregelen de vaccinatiegraad wordt verhoogd. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

de secretaris  de burgemeester 

 

 

 

drs. M.J.T.H. Havekes G.F. Naafs. 

  


