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Effectieve voorlichting voor een hoge vaccinatiegraad
M

De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 6 november 2018,
gelezen de progammabegroting 201 9;

Constaterende dat
a

naar de gemeenten en dat het RVP
Gezondheid.
a

a
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januari 2019 gedecentralíseerd wordt
vanaf die datum verankerd is in de Wet Publieke

De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma per

Daarmee naast het toedienen van de vaccinaties ook de individuele communicatie en
voorlichting over het RVP onder bestuursbevoegdheid van de gemeentes gaat vallen.
Gemeenten erop toe moeten zien dat de uitvoeringsorganisaties de vaccinaties toedienen

met inachtneming van de daaraan gestelde professionele eisen en een zo hoog mogelíjke
vaccinatiegraad moeten nastreven.
a

De vaccinatiegraad daalt, omdat naast ouders dÍe uít religieuze overwegingen hun kinderen

niet laten vaccineren ook een nieuwe groep ouders hun kinderen niet laten vaccineren.

Overwegende dat
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Kinderen pas met 14 maanden de BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond) krijgen.
Mensen met een bepaalde aandoeníng iiberhaupt niet gevaccineerd kunnen worden.
Bovenstaande groepen afhankelijk zijn van groepsimmuniteit, waarbij een hoog percentage
van de bevolking gevaccineerd moet zijn (percentage varieert per vaccinatie, vaak rond de
es%).
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Er in de (social) media vaak een

/a lse balonce is van informatie, waarbij meningen van
"kritische prikkers" evenveel ruimte krijgen als wetenschappelijke feiten.
Kritische ouders vaak argwanend zijn over informatie vanuit het RIVM en andere
overheídsorganisatíes en dat voorlichting vanuit zorgprofessionals zoals verloskundigen,
kraa mve rzorge nde n en (je ugd)a rtse n wa a rsch ij n lijk effectiever is.
Er bÍj de communicatie rekening gehouden moet worden met laaggeletterden, mensen die
de Nederlandse taal niet machtig zijn, asielzoekers en andere nieuwkomers.

Stelt de raad voor het college te verzoeken
ln overleg met GGD, uitvoeringsinstanties en lokale zorgprofessionals uit de geboorte- en
jeugdzorg een plan de campagne op te stellen om effectieve (indivíduele) voorlichting te geven

met als doel de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden.
Namens de fractie van D65,

\

Al)ltta
Het Z ra\ennrne-n uc11a- ea..- 13 ,2bef\Arneh beEen nugt as.Í\ge^OllÍen

