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Bespreek notitie over de vaccinatiegraad in de gemeente Zuidplas, agendapunt 12 van 
de raadsvergadering van 5 maart 2019. 
 

Aanleiding 

De fractie van PvdA/GroenLinks wil graag met u in gesprek over de vaccinatiegraad in de 
gemeente Zuidplas. De aanleiding is de dalende vaccinatiegraad in onze gemeente, dat 
blijkt uit de beantwoording op onze vragen zoals verwoord in de brief met kenmerk C 
757. 

Martin Damen 

 

Inleiding 

De gemeente is sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
Rijksvaccinatieprogramma in samenhang met afspraken over de jeugdgezondheidszorg.  

Het Rijksvaccinatieprogramma (hierna RVP) is een belangrijk preventieprogramma 
gericht op jeugdigen. 

Het RVP Rijksvaccinatie programma heeft tot doel de bevolking te beschermen tegen 
verschillende ernstige infectieziekten alsook de verspreiding van ziekteverwekkers te 
stoppen en zodoende epidemieën te voorkomen. 

Sinds 1 januari 2019 zijn de uitvoeringstaken overgedragen aan de gemeenten. In 
protocollen is vastgelegd hoe de uitvoering plaatsvindt. De gemeente is daarnaast 
verantwoordelijk voor de bekostiging, het monitoren en het bewaken van de 
vaccinatiegraad. 

De overdracht van een deel van de vaccinatietaken naar de gemeenten is gedaan om tot 
een betere borging te komen in relatie tot de jeugdgezondheidszorg. De gemeenten 
hebben de taak om een hoge vaccinatiegraad te behouden.  

Het RVP is gericht op alle kinderen in Nederland. Het uitgangspunt is dat het RVP voor 
alle kinderen beschikbaar is. Bij een hoge vaccinatiegraad (95% of meer) voorkomt het 
RVP verspreiding vaan de ziekteverwekker en geeft het epidemieën geen kans. De 
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uitvoering van het RVP is daarmee van groot belang voor het individuele kind en de 
bescherming van de bevolking als geheel. 

Dalende vaccinatiegraad 

In Nederland is er een uitgebreide maatschappelijke discussie gaande m.b.t. de dalende 
vaccinatiegraad. Ook in de gemeente Zuidplas is de vaccinatiegraad bij de verschillende 
vaccinaties dalend; vrijwel alle vaccinatieprogramma’s naderen de grens van de 90%! 

Onze fractie maakt zich hier zorgen over omdat de daling een meerjaarse trend betreft en 
wij al onder de 95% zijn geraakt waardoor de risico’s voor wel gevaccineerde kinderen 
weer groter wordt. 

Oorzaken van niet vaccineren  

Doordat ziekten waartegen het RVP beschermt tegenwoordig nauwelijks meer zichtbaar 
is, zijn de verworvenheden van het RVP minder in beeld. Uit gesprekken met huisartsen 
in de gemeente Zuidplas is gebleken dat de redenen van niet vaccineren breed zijn. Zo is 
er onbekendheid met het vaccinatieprogramma of hebben mensen een antroposofische of 
religieuze overtuiging die hen weerhoudt van het vaccineren van hun kinderen. 

Zes actielijnen 

Staatssecretaris Blokhuis heeft op 19 november 2018 een brief gezonden naar de Tweede 
Kamer waarin zes actielijnen worden ingezet om te komen tot een verhoging van de 
vaccinatiegraad:  

1. Beter aansluiten met onderzoek, voorlichting en communicatie; 
2. Actief tegengaan van onjuiste informatie; 
3. Rol van professionals verder te versterken; 
4. Mogelijkheden bieden om vaccinaties in te halen; 
5. Meer aandacht voor HVP; 
6. Onderzoek naar oplossingsrichtingen met betrekking tot de kinderopvang; 

We steunen op zich de zes actielijnen, maar vinden deze voor onze gemeente 
onvoldoende. Onze gemeente kenmerkt zich door een dorpse- c.q. landelijke structuur. 
Onze gemeenschappen zijn hecht en vragen om een eigen en eigentijdse aanpak. We 
moeten alert zijn op de rol van de huisarts, die adviserend kan zijn en daarnaast heeft de 
huisarts ook een vertrouwensrol met de patiënten. Deze laatste rol moet goed bewaakt 
worden. 
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Onze (toegevoegde) mogelijkheden om de vaccinatiegraad in onze gemeente te laten 
stijgen: 

 Het per dorp organiseren van een informatiebijeenkomst met lokale- en ervarings 
deskundigen waaronder ouders met een religieuze- en antroposofische visie die 
informatie geven over het vaccinatieprogramma en waarom dit belangrijk is; 

 De basisscholen, kerkgenootschappen, kinderopvang, BSO en consultatiebureau 
inschakelen om bekendheid te geven aan deze lokale informatiebijeenkomsten; 

 Het maken van een “Zuidplas” informatiefolder met een voorwoord door de 
burgermeester en informatie van ouders die vertellen waarom vaccineren 
belangrijk is; 

 Op de gemeentepagina in de plaatselijke pers kenbaar maken van de 
mogelijkheden om alsnog te vaccineren en dat dit kosteloos is; 

 

Daarnaast verzoek ik de wethouder om de gemeenteraad jaarlijks te informeren over 
de vaccinatiegraad van de verschillende programma’s en dit jaarlijks te agenderen. 

 

 

 

 

 


