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Vaccinatiegraad Regio Gooi en Vechtstreek

Geachte leden van de raad,
In Nederland worden kinderen gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Binnen dit
programma krijgen zij vaccinaties aangeboden tegen twaalf infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus,
polio (DKTP), bof, mazelen, rodehond (BMR), haemophilus influenzae type b (HIB), hepatitis B (hepB),
meningokokkenziekte (MenACWY), pneumokokkenziekte (Pneu) en baarmoederhalskanker veroorzaakt
door humaan papillomavirus (HPV).
Samenvatting
Uit het overzicht in de bijlage blijkt dat in regio Gooi en Vechtstreek de vaccinatiegraad in 2018 boven de
nationale norm van 90% ligt. De vaccinatiegraad is stabiel, nog steeds hoog en vaak boven of rond het
landelijk gemiddelde. Onze regio volgt daarmee de landelijke trend qua deelname aan het RVP.
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
Alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek worden door
Jeugd en Gezin uitgenodigd voor deze vaccinaties. Dit gebeurt in samenwerking met het RIVM. Jaarlijks
worden grofweg, alleen al aan zuigelingen, ruim 18.000 vaccinaties gegeven. De vaccinaties zijn voor
ouders gratis en worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is niet verplicht.
Vaccinatiegraad
Wereldwijd is de doelstelling van het Global Vaccine Action Plan (GVAP) om te komen tot een nationale
vaccinatiegraad van minimaal 90%. Dit is de norm voor het aantal kinderen dat volgens het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt zou moeten zijn. Door toenemende vaccinatietwijfel bij ouders was er de
laatste jaren een lichte daling zichtbaar in deelname aan het RVP, zowel op landelijk als regionaal niveau.
De meest recente cijfers uit 2018 laten zien dat er in Gooi en Vechtstreek – net als bij de landelijke
tendens – een stabilisering waarneembaar is. De vaccinatiegraad is ongeveer gelijk gebleven aan het jaar
daarvoor en ligt boven of rond het landelijk gemiddelde.
Jaarverslag 2018
De bijlage geeft u een uitgebreid overzicht van de vaccinatiegraad in 2018 op landelijk, regionaal en
lokaal niveau. Het is gebaseerd op het recent verschenen rapport van het RIVM: Vaccinatiegraad en
jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018.
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Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. Joek Boomsma van de Regio Gooi en Vechtstreek
(06) 22737564.

Hoogachtend,
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