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920 miljoen 
inwoners 

11 miljoen 
kinderen

110 miljoen 
5‐15 jarigen

56 miljoen 
0‐4  jarigen

Bron: World Population Prospects: The 2017 Revision, World Bank 2017

53 landen
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“A European Region 
free of vaccine-

preventable diseases, 
where all countries 
provide equitable

access to high-quality, 
safe, affordable

vaccines and 
immunization services 

throughout the life-
course”

“ Een Europese Regio
vrij van of 

vaccineerbare
aandoeningen, waar
alle landen toegang

voorzien tot 
kwalitatieve, veilige en
betaalbare vaccins en

vaccinatoren voor
iedereen en
levenslang”

DTP en mazelen vaccinatie Europa 1980-2017 
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Uitbraken komen voor in verschillende risico
populaties

Aantal mazelen gevallen in WHO Europese Regio, 2000-2018*

6
Data source: CISID, extracted 8 May 2018
Source: http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/
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Mazelen verificatie status, 2012 – 2017 
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Eliminated

Interrupted ‐ 24m

Interrupted ‐ 12m

Endemic

Inconclusive

No Report

Ondanks een polio-vrij 2017, blijft het risico op 
transmissie van poliovirus aanhouden
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Bosnië en Herzegovina, 
Roemenië en Oekraïne
blijven hoog risico lopen
op een langdurige polio‐
uitbraak vanwege een
suboptimale uitvoering

van het 
vaccinatieprogramma en

lage
bevolkingsimmuniteit
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Leeftijdsverdeling en proportie gevaccineerden bij mazelen
gevallen, WHO Europese Regio, 2017 (n=22,351)
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Data source: CISID, extracted 16 April 2018

*January‐November. Data as of 16 January 2019. Source: Joint Reporting Form

Vaccin twijfel

SAGE Working Group on Vaccine hesitancy Report 2014

Complex
Context‐specifiek
Verschillen doorheen tijd, 
plaats en vaccins
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Risico perceptie is doorslaggevend voor
individuele beslissingen over vaccinatie

De risico 
perceptie kloof: 

Data
Bewijsvoering

Onderzoek
?
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De mentale gereedschapskist

Het menselijk wezen – constant geconfronteerd met 
onzekerheden – heeft een “gereedschapskist” ontworpen met 
mentale snelkoppelingen die risico perceptie vergemakkelijken.

Kahneman D, Tversky A. Choices, values, and frames. Am Psychol., 1984;39(4):341–50.  Slovic P. 1992 and 1993
Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z et al. 2012

Emotionele
heuristiek

 We laten ons leiden door 
emoties als angst, 
kwaadheid of onzekerheid.

Kahneman D, Tversky A. 1974, 1984 and 2011 ‐ Dickert S, Västfjäll D, Mauro R, Slovic P. 2015

Kahneman D, Tversky A. 1974, 1984 and 2011 ‐ Dickert S, Västfjäll D, Mauro R, Slovic P. 2015

Vereenvoudiging

 Wanneer informatie en acties
gemakkelijk te begrijpen en uit
te voeren zijn, dan zijn ze meer
in staat om onze perceptie en
gedrag te wijzigen
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Negatieve neiging

We geven makkelijker
aandacht aan negatieve
informatie – en vinden
deze meer betrouwbaar

Washington 
Post 1997

Siegrist M, Cvetkovich G., Risk Anal. 2001;21(1):199–206.

Neiging tot 
bevestiging

We zijn meer geneigd om 
berichten te geloven die 
onze reeds genomen
besluit ondersteunen

Verankering

 Eens een idee op een bepaalde
manier verankerd is in onze
perceptie, filterenwe nieuwe
informatie overeenkomstig
hiermee

Kahneman D, Tversky A. 1974, 1984 and 2011
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De dokter en de verpleegkundige zijn …

• … eerstelijnscontact met het gezondheidszorgsysteem

• … de meest vertrouwde consulent en beïnvloeder wanneer het aankomt
op vaccinatie

Een positieve en informatieve interactie kan

de beslissing om te vaccineren beïnvloeden

Bronnen: 
Leask J, et al. Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals. 
BMC pediatrics. 2012;12(1):154.
Paterson P, et al. Vaccine hesitancy and healthcare providers. Vaccine 2016 Dec 20;34(52): 6700‐6706 

Acknowledgement: Lisa 
Menning, WHO HQ

De dokter/verpleegkundige zal moeten...

• Het standpunt van de ouder/patiënt 
nagaan

• Hen benaderen met een een strategie die 
overeenkomt met hun standpunt 

(Leask et al BMC Pediatrics 2012)
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Het continuum

BEREID AANVAARDT DEELS, 
STELT UIT EN WEIGERT 

SOMMIGE

AANVAARDT 
maar 

ONZEKER
AFWIJZING

WEIGERT 
maar 

ONZEKER

“Ik ben er
klaar
voor”

“Ik weet het 
niet,

“Ik heb twijfels”

“Nee, ik ben 
niet zeker of het 

goed is…”

“Ik vertrouw
vaccins
niet”“OK, ik denk

dat ik zal
vaccineren”

Source: GVAP Strategic Objective 2 Working Group
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Bereid 
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Moedig aan

Vaccineer

Afwijzend
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Vraag toestemming om 
te bespreken

Geen debat –
concentreer op hun
bezorgdheden

Laat de deur open

Bied aan te
herbespreken, of een
speciaal spreekuur

Leg hun
verantwoordelijkheden
uit

Aarzelend
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Maak tijd voor een
grondig gesprek

Erken hun standpunt

Wees duidelijk in uw
aanbeveling

Gebruik
motiverende
interview methodes

Motiverende interview methodes

Tracht vertrouwen op te bouwen met hen

Neem een leidinggevende stijl

Denk vanuit hun perspectief

Bevraag hun twijfels en interesse in vaccinatie

Neem tijd om te begrijpen wat ze zeggen

Opel et al Paediatrics 2013; 132: 1037‐46.    Leask et al. BMC Pediatrics 2012, 12:154
Motivational Interviewing – Helping People Change. William R Miller, Stephen Rollnick, 3rd edition. Appiah‐Brempong E. Am J Health Promot2014;29:e32–4
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Besluit...
• Vaccinatie is en blijft een geweldig succes
• Terughoudendheid rond vaccins is complex
• Belemmeringen tot vaccinatie zijn zowel persoonlijk als extern
• Menslijke risicoperceptie is niet rationeel
• Artsen en verpleegkundigen zijn de meest vertrouwde consulenten en

beïnvloeders
• Gebruik een strategie die overeenkomt met de standpunt van de ouders. 
• Motivationele bevragingstechnieken kunnen gebruikt worden om het 

vertrouwen te winnen van en in gesprek te gaan met twijfelende ouders.
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Dank aan..

• SKAI project – Julie Leask 
• Lisa Menning
• Simarjit Singh
• Catharina de Kat-Reynen
• Siff Malue Nielsen
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Katrine Bach Habersaat habersaatk@who.int

For further information: https://www.euro.who.int/vaccine

Twitter: @WHO_Europe_VPI Facebook: https://www.facebook.com/WHOEurope
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Dank U
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