
WAT SPEELT ER IN NEDERLAND 
VOLGENS DE JEUGDARTSEN 
EN -VERPLEEGKUNDIGEN?

>   ouders met kritische vragen 
>   zorgen om de vaccinatiegraad 
>   vragen om aangepast schema

TOP 3 VAN GENOEMDE SUCCESVOLLE 
MAATREGELEN OM DE VACCINATIE-
GRAAD TE VERHOGEN

  Betere en langere gesprekken 
met ouders 

  Voorlichting geven op scholen, 
kinderdagverblijven, wijkcentra 

  Meer inzetten sociale media
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WIE?
502 mensen 
vulden de 
vragen in.
1/3 is jeugdarts, 
2/3 is jeugdverpleeg-
kundige. Ze komen 
uit heel Nederland. 
Er is geen verschil 
tussen de antwoorden 
uit verschillende 
regio’s.

Onlangs hebben jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 
bij GGD’en op verzoek van GGD GHOR Nederland een aantal 
vragen beantwoord over wat zij in hun werk meemaken 
rondom het thema vaccineren.

In de spreekkamer van jeugdartsen 
en -verpleegkundigen van de GGD

VACCINEREN

62,4% zegt: 
het gesprek met 
ouders is veranderd. 

77% van de 
jeugdartsen en 
-verpleegkundigen 
zegt: steeds meer 
ouders stellen 
(kritische) vragen 
voordat ze kiezen 
of ze hun kind 
laten vaccineren.

70% van de 
respondenten 

ervaart dat ouders 
bang zijn dat hun 

kind ziek wordt 
door een niet-

gevaccineerd kind.

WAT VALT OP IN DE SPREEKKAMER?

58% van de 
jeugdartsen zegt 
onvoldoende tijd te 
hebben om een goed 
gesprek met ouders te 
voeren over vaccineren.

“Deze ziektes komen toch niet meer 
voor, waarom moet mijn kind er 

dan tegen gevaccineerd worden?”

“Ik heb op 
internet gelezen 

dat er nare 
bijwerkingen 

kunnen zijn. Klopt 
dat?”

“Mijn zoontje hoeft niet 
gevaccineerd te worden, want 

hij heeft een goede weerstand.”

TOP 5 Meest gehoorde 
redenen waarom ouders twijfelen

Beïnvloed door spookverhalen van anderen

Bang voor bijwerkingen

Geloven niet dat RVP nog nodig is

Geloven niet in de ernst van de ziekten

Vinden het onnodig omdat de 
ziekte niet meer voor zou komen

van de jeugdartsen 
en -verpleegkundigen 
vindt het voeren van 
het goede gesprek 

met ouders dé manier 
om de vaccinatiegraad 

te verhogen.

TOP 3 Meest 
gehoorde redenen 
waarom ouders hun 
kind vaccineren

Bang voorBang voor
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ziektesziektesziektes

Vinden Vinden Vinden 
vaccineren vaccineren vaccineren 
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