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Onderwerp

Beantwoording vragen

Geachte dames. heren,

De leden van de gemeenteraad J. Lourens en A. Biekman (D66) hebben op 9 april 2019 Tagen
gesteld over Vaccinatiegraad Schiedam:

Op 3 april 2019 verschenen berichten in de media over een mazelenuitbraak op een
kinderdagverblijf in Den Haag waarbij sier kinderen besmet zijn geraakt. Twee van de vier
kinderen waren niet ingeënt. Het aantal personen in Nederland dat besmet raakt met het
mazelenvirus neemt toe. Dit jaar zijn tot nu toe al 15 gevallen gemeld. In voorgaande jaren
waren dat 10 â 20 gevallen per jaar, schrijft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid in
een brief aan de Tweede kamer.
Tegelijkertijd laten steeds minder ouders hun kinderen inenten. De vaccinatiegraad in
Nederland is in de afgelopen jaren gedaald naar 92,9 procent (bron: RPvTM). Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie moet 95 procent van de peuters in een regio zijn ingeënt om
groepsimmuniteit te garanderen. Daaronder neemt de kans op mazelen toe. Volgens gegevens
van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RJVI’I) is de vaccinantegraad in
Schiedam op dit moment 92,2 procent. Dat is lager dan in de gemeenten Vlaardingen (95,2
procent), Maassluis (96,1 procent) en Rotterdam (92,4 procent).

D66 vindt de berichtgevingen en het feit dat steeds minder ouders hun kinderen laten
vaccineren alarmerend. Besmetting met bijvoorbeeld het mazelenvinis is niet alleen geaarljk
voor de kinderen die niet zijn ingeënt. maar ook voor jonge kinderen (tot 14 maanden) die nog
niet ingeënt mogen worden. Ouders die hun kinderen niet laten inenten brengen dus niet
alleen hun eigen kinderen in gevaar, maar ook de kinderen van anderen.



Inleiding vanuit het college:
In de regio Rotterdam Rijnmond is de GGD-RR wettelijk verantwoordelijk voor de bestrijding
van infectieziekten. De basis voor deze bestrijding is vaccinatie en de uitvoering van het Rijks
Vaccinatie Programma is in deze regio opgedragen aan de stichting CJG Rijnmond, die
daarvoor door de regiogemeenten gesubsidieerd wordt.
In Schiedam worden lokaal de landelijke maatregelen uitgevoerd; deze omvatten extra
aandacht voor de doelgroep, extra oproepen en extra voorlichting, zowel telefonisch als tijdens
de consultatie en tijdens huisbezoeken.
Naar aanleiding van de recente berichtgeving met betrekking tot de vaccinatiegraad heeft de
fractie D66 van de gemeenteraad de volgende schriftelijke vragen gesteld.

5. Volgens het RJVM ligt de vaccinatiegraad in Schiedam lager dan in omliggende
gemeenten. Wat vindt het college hiervan? En wat is mogelijk de oorzaak?

Antwoord:
Wij delen de zorg over de dalende vaccinatiegraad; deze is landelijk. De
bevolkingssamenstelling van Schiedam is vergelijkbaar met die van de grote steden in
Nederland. De — te lage - vaccinatiegraad in Schiedam (92,2%) is vergelijkbaar met die van
Rotterdam (92,4%), Den Haag (93%) en Amsterdam (92,1%). Mogelijke oorzaak en redenen
worden benoemd bij vraag 2.

6. Heeft het college zicht op de groepen Schiedammers waaronder ouders hun
kinderen niet laten inenten? Zo ja, welke groepen zijn dat? En met welke redenen?

Antwoord:
Er is sprake van verschillende groepen:

• Goed geïnformeerde ouders, die bewust gekozen hebben om niet of later te vaccineren.
• Ouders, die er niet van te overtuigen zijn, dat hun (soms geringe en/of eenzijdige)

informatie en/of denkbeelden niet kloppen met de werkelijkheid.
• In een enkel geval spelen ook religieuze overwegingen een rol

De redenen hiervan zijn in Schiedam dezelfde als elders in het land:
• Ouders/verzorgers worden kritischer en hebben minder vertrouwen in de overheid.
• Een directe confrontatie met ernstige infectieziekten komt dankzij het Rijks Vaccinatie

Programma niet of nauwelijks meer voor.
• Via sociale media worden niet wetenschappelijk onderbouwde berichten over nare

bijwerkingen en gevaren van vaccineren gedeeld.

7. Wat doet het college om ouders te stimuleren hun kinderen toch te laten inenten?
Antwoord:
De zorg over de dalende vaccinatiegraad beperkt zich niet tot Schiedam: In zijn brief van 19

november 2018 heeft staatssecretaris Blokhuis ook zijn zorgen geuit, het belang van vaccineren
benadrukt en een actieplan en de vorming van een vaccinatiealliantie met betrokken partijen
aangekondigd.

In onze regio werken wij nauw samen met CJG Rij nmond (verantwoordelijk voor de
uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma) en GGD RR (wettelijk verantwoordelijk voor
de bestrijding van infectieziekten).
CJG Rij nmond hanteert voor de uitvoering van het RVP de volgende uitgangspunten:

o Laagdrempelig vaccineren.



o Niemand weg hoeven sturen.
o Goede informatievoorziening.
o Bevorderen van een weloverwogen keuze deelname aan het

vaccinatieprogramma door het inzetten van een informatieconsult met
ouders/verzorgers. Bij twijfel of zorgen rond deelname aan het vaccinatieprogramma
wordt tijdens dit consult in gesprek gegaan met ouders/verzorgers en jongeren en
wordt extra informatie gegeven.

Samen met de regio gaan we onderzoeken wat precies de onderliggende oorzaak is van het lage
percentage.

De GGD RR voert hiervoor een regionaal onderzoek uit naar de vaccinatiebereidheid bij
specifieke doelgroepen en betrekt CJG Rijnmond hierbij.
Met de resultaten van dit onderzoek (verwachting na de zomer) verwachten we deze groep
inzichteljk te hebben en kunnen we gericht acties ondernemen; zoals gerichte communicatie
richting ouders en jeugdigen en het mogelijk inzetten van huisbezoeken door het CJG (zoals
landelijk wordt voorgesteld)

Tot die tijd signaleert en handelt het CJG vanuit de eigen praktijk.

8. Is het college bereid om extra maatregelen te treffen om ouders te stimuleren hun
kinderen te laten inenten? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. We willen hiervoor wel eerst bovengenoemd onderzoek afwachten zodat gerichte
maatregelen ingezet kunnen worden om deze ouders en jeugdigen te bereiken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,
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