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“Ook de mens is een koppige microbe”
Jean Giono,  The Horseman on the Roof
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Het vertrouwen in vaccins

Het vertrouwen in systemen

Het vertrouwen in gezondheidsverstrekkers

Het vertrouwen in seksuele & 

reproductieve gezondheidsinterventies
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Verzet tegen 
vaccinatie in 

de 19de

eeuw
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Gregory A. Poland and Robert M Jacobson. The Age-old struggle against the antivaccionationists. N Engl J Med 2011; 364:97-99

Vaccinatie is 

niet veilig

Religieuze en 

filosofische bezwaren

Vaccinatie is 

ineffectief

Competitie met 

variolatie

Weerstand tegen 

verplichte inenting

Principes niet goed

begrepen



200 jaar later: andere vaccins, andere 
media, maar dezelfde zorgen
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Wat is vertrouwen in vaccins?
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Vaccins voor kinderen –
kwik

MMR - autisme

HPV – Veel gevallen van 
flauwvallen

Polio - Sterilisation,
Politics, mistrust

Tetanus – Sterilisation,  
religious beliefs

Vertrouwenscrisissen zijn gevarieerd en 

context-specifiek

Tetanus
– sterilisatie,  religieuze 

overtuiging

Polio - sterilisatie,
politiek, wantrouwen



‘Vaccine hesitancy’ continuüm
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Accepteren van een 

aantal, vertraging, 

sommige weigeren

Accepteren van 

alle vaccins
Weigeren 

van alle 

vaccins

Vaccine hesitancy
“Terughoudendheid ten 

aanzien van vaccinatie”

Aanvaarden maar 

onzeker

Weigeren maar 

onzeker

SAGE. Report of the SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. October 2014.



Een gedrag beïnvloed door…
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SAGE. Report of the SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. October 2014.

Geen toegang tot vaccinatie

Vertrouwen Geen vertrouwen in vaccin of 
gezondheidsverstrekker

Geen waargenomen
behoefte/waarde voor vaccinatie

Toegankelijkheid

Inschikkelijkheid



Wat drijft een laag vertrouwen in 
vaccinatie?
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Het vertrouwen tegenover vaccinatie in 
de wereld

67-landen bevraagd, Sept-Dec 2015, 4 vragen:

1. Vaccins zijn belangrijk voor kinderen

2. Over het algemeen denk ik dat vaccins veilig zijn

3. Over het algemeen denk ik dat vaccins werkzaam zijn

4. Vaccins zijn verenigbaar met mijn religieuze overtuigingen
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Larson H, et al. The state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67-country survey. Ebiomedicine (2016).

Interactieve data viewer per land: beschikbaar op www.vaccineconfidence.org



“Over het algemeen denk ik dat 
vaccins veilig zijn”
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Globaal gemiddeld scepticisme 13%

(België 14%)

Hoogste scepticisme
Frankrijk (45.2%)

Bosnia & Herzegovina (38.3%)
Japan (31%)

Laagste scepticisme 
Bangladesh (0.2%)

Saoedi Arabië (1.2%)
Argentinië (1.3%)

Larson H, et al. The state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67-country survey. Ebiomedicine (2016).



“Vaccins zijn belangrijk voor 
kinderen”
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Globaal gemiddeld scepticisme 5.8%

(België 3.6%)

Hoogste scepticisme
Rusland (17.1%)

Azerbaijan (15.7%)
Italië (15.4%)

Laagste scepticisme 
Bangladesh (0.3%)

Ecuador (0.4%)
Iran (0.5%)

Larson H, et al. The state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67-country survey. Ebiomedicine (2016).



“Over het algemeen denk ik dat 
vaccins werkzaam zijn”
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Globaal gemiddeld scepticisme 9.1%

(België 5.1%)

Hoogste scepticisme 
Bosnia & Herzegovina (27.3%)

Rusland (20.1%)
Italië (18.7%)

Laagste scepticisme 
Argentinië (1.3%)

Ethiopië (2.1%)
Ecuador (2.2%)

Larson H, et al. The state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67-country survey. Ebiomedicine (2016).



“Vaccins zijn verenigbaar met mijn
religieuze overtuigingen”
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Globaal gemiddeld scepticisme 15.4%

(België 18.88%)

Hoogste scepticisme
Mongolië (50.5%)
Thailand (44.4%)
Vietnam (31.8%)

Laagste scepticisme 
Saoedi Arabië (2.3%)

Finland (2.6%)
Brazilië (3.2%)

Larson H, et al. The state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67-country survey. Ebiomedicine (2016).



Belangrijkste conclusies van de survey

• Opinie over vaccins is negatiever in de 
Europese en West Pacific Regio
• West- & Noord-Europa > Oost- & Zuid-Europa 

• VSA, Canada, Mexico > Zuid-Amerikaanse landen

• Onderwijs betekent niet altijd vertrouwen

• Perceptie van het belang van vaccinatie 
(hoger dan veiligheid) kan daling in 
vaccinatiegraad verminderen
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Larson H, et al. The state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67-country survey. Ebiomedicine (2016).



Wie mist vertrouwen?
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Ouders

Volwassenen

Politici
Media

Zwangere 
vrouwen

Gezondheids
-werkers

Tieners
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Immune system too weak

Conflicting messages

Negative experience (personal)

Too many vaccines

Never had/get VPD

Mistrust doctors

Concerns about injections

Promiscuity, STI vaccine

VPD have benefits

Influenced by family/friends

Mistrust governments

Vaccine cause the disease they prevent

Mistrust health authorities

Mistrust pharmaceutical companies

Natural alternatives

Against vaccination in general

Negative media reports

Not priority

Risks > benefits

Too young

Vaccines too new

Do not qualify

Strong immune system

Not offered, recommended against

Not enough evidence, testing

Vaccines not necessary

Lack information, misunderstandings

Vaccines don't work

VPD not severe

Low risk of contracting VPD

Vaccine safety

“Risico op VPD 
is laag”

Angst voor 
bijwerkingen“VPDs zijn

niet ernstig”

Belangrijkste bezorgdheden in Europa
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Frequentie van bezorgdheid: aantal 
kwalitatieve studies waarin problemen werden 
genoemd + aantal kwantitatieve studies waar 
meer dan 20% van de deelnemers deze 
problemen hebben vermeld 

Karafillakis & Larson (2015). Analysis of public concerns and perceptions related to benefits and risks of vaccines. ADVANCE D1.4 Report

VPD = ‘vaccine preventable diseases’



Vertrouwen in vaccinatie tijdens de 
zwangerschap
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Wilson et al. (2015) Understanding factors influencing vaccination acceptance during pregnancy globally: A literature review. Vaccine.
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Huisartsen: meest betrouwbare bron
van medische informatie in Europa
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Bouder F, et al. Transparency in Europe: A quantitative study. Risk Analysis (2015)



Stel vaccinatie als vanzelfsprekend en
ga dan in dialoog
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D Opel, Assistant Professor, University of Washington, ppt, Annecy, Sep 2015



Hulpmiddelen om te reageren op 
twijfelende ouders
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http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/measles/Pages/Addressing-misconceptions-on-measles-vaccination.aspx

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/measles/Pages/Addressing-misconceptions-on-measles-vaccination.aspx


Gezondheidsverstrekkers helpen om te praten
met ouders
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cdc.gov/vaccines/who/teens/for-hcp/hpv-resources.html



Te Onthouden…

• De meeste ouders vaccineren wel. Deze meerderheid 

moet worden ondersteund – zij kunnen krachtige 

verdedigers zijn

• Begrijp specifieke redenen tot bezorgdheid op lokaal 

niveau om bezorgdheid lokaal aan te pakken

• Ondersteun gezondheidsverstrekkers om deel te nemen 

aan gesprekken met ouders omtrent vaccinatie

• De beste praktijken zouden moeten verzameld en gedeeld 

worden

30



31



32

www.vaccineconfidence.org


