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(potentiële) belangenverstrengeling

Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

Geen
 nee
 nee
 nee
 geen

Aanleiding





Vaccinatiegraad Urk tot onder 70% (vgl. ruim 90% NL)
2009: Besluitvorming vaccineren moeizaam proces
Aanbeveling: stimuleren weloverwogen keuze
2013: Stimuleren van bewuste keuze in gemeentenota Urk
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1: Vaccinatiegraad Urk en NL
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64

DKTP basis immuun
3 jaars
BMR 3jaars
Men C 3jaars

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

NL - DKTP bas 3 jaars

Urk cohort met geboortejaar 2013:
DKTP basis immuun 64,4%, BMR 62,2%, Men C 62,9%

Fig 2: Mazelen 2013

Doel
 Inzicht geven in het besluitvormingsproces van
ouders
 Ouders helpen tot een weloverwogen keuze middels
(digitale) folder en extra consult voor twijfelaars/
weigeraars
 Achterhalen of de folder en dialoog zorgt voor een
hogere vaccinatiegraad bij eerstgeborenen

•Interventiegroep = eerstgeborenen Mrt ‘14 – Feb ’16 (was feb ‘15)
•Controlegroep = eerstgeborenen 2012-2013

Methode

2 weken na
geboorte

4 weken na
geboorte

8 weken na
geboorte

• Huisbezoek
uitgereikt / gemaild
• Keuze vaccineren

• Eerste consult CB
• Twijfel/niet vaccineren  extra tijd
jeugdarts (keuze voor/na, onderwerpen van
gesprek/twijfel)

• Eerste moment vaccinatie
ouders voorafgaand aan consult/vaccinatie
(besluit 4/8 weken, invloed folder en 4 weken
consult op besluit, reden wel/niet vaccinatie)

Onderzoekspopulatie
Controlegroep
 212 eerstgeborenen (2012 en 2013)
Interventiegroep
 244 eerstgeborenen (mrt’14-feb’16)


112 ouders extra consult (46%) wegens twijfel/weigering

Overige data:
 131 vragenlijsten ouders eerstgeborenen (8 weken
consult)
 70 positief, 34 twijfel, 21 negatief tegenover vaccineren

 google analytics (website CJG Urk)

Resultaten (1)
Onderwerpen tijdens extra consult (n=112)
1.
2.
3.
4.
5.

Nut van vaccineren
Bijwerkingen
Traditie / Nare verhalen internet
Gif
Gods voorzienigheid

 Zelfde onderwerpen zoekgedrag website (n=868)
 496 via link op website gekomen

Resultaten (2)
Vragenlijsten (n=131; 8 weken consult)
 82% ouders eerstgeborenen positief over extra
aandacht
 Ruim 90% heeft folder gelezen
 Folder heeft bij 4 op de 5 twijfelaars (enige) invloed
 Consult heeft bij 3 op de 10 twijfelaars (enige)
invloed
Besluit na extra consult (n=112)
- 2 op de 5 ouders wil wel vaccineren
- 3 op de 5 ouders wil niet vaccineren (incl. later)

Resultaten (3)
Vaccinatiegraad

 Vaccinatiegraad eerstgeborenen
 Controlegroep (2012 en 2013):
70,8%
 Interventiegroep (mrt’14 – feb ’16): 68,4%

NB:

p=0,59

 Schommelingen vaccinatiegraad gedurende onderzoek:
Vaccinatiegraad eerstgeborenen
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De
vaccinatiegraad is
berekend
op basis
van 1
DKTPvaccinatie
onder
eerstgeborenen,
dus niet te
vergelijken
met RIVMcijfers

Conclusie


Vaccinatiegraad stijgt niet door extra aandacht;



‘Weloverwogen keuze’: folder wordt door merendeel
gelezen en afgewogen tegen overige info/gevoel;



Extra aandacht voor vaccineren positief bevonden;



(Digitale) folder en extra consult dragen met name
bij de twijfelaars bij in de besluitvorming;



Verschuiving in redenen niet vaccineren;



Contextuele factoren kunnen resultaten beïnvloeden

 Nut van vaccineren, bijwerkingen, gif, nare verhalen op internet en
traditie belangrijkste thema’s twijfel

 Sociale omgeving

Aanbevelingen


Voor behoud ‘weloverwogen keuze’:



Folder blijven aanreiken, vanwege invloed op twijfelaars;
Extra consult voor twijfelaars voor stellen van vragen (conform
advies RIVM)

 Onderzoeken van mogelijkheden voor:
 Verhogen vaccinatiegraad
 Verschuiven moment extra aandacht (begin zwangerschap)?
 Inzetten op groepsprocessen voor doorbreken negatieve
spiraal (gedragsexperts Universiteit Maastricht)

 Verhogen vindbaarheid betrouwbare informatie
 RIVM pagina’s bovenaan in zoekresultaten, ook wanneer er
gezocht wordt naar ‘gif’ of ‘autisme’

Bedankt voor uw
aandacht!

