
ACHTERGROND 
Vrije Scholen kunnen fungeren als verzamelplaats van ongevaccineerde kinderen waar-
bij de vaccinatiegraad onder het niveau daalt waarbij groepsimmuniteit optreedt. 
\Er is op dit moment geen inzicht in de vaccinatiegraad op Vrije Scholen in Neder-
land. Om uitbraken adequaat te kunnen bestrijden en om het risico op een uitbraak 
beter te kunnen inschatten is een inzicht in de vaccinatiegraad noodzakelijk.
Dit onderzoek  heeft als doel inzicht te krijgen in de vaccinatiegraad onder leerlingen 
van Vrije Scholen in de regio’s van GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Rivierenland 
en GGD regio Nijmegen.

DISCUSSIE EN CONCLUSIE
De vaccinatiegraad op sommige vrije scholen is zo laag dat bij introductie 
van een ziekteverwekker het risico op een uitbraak erg groot is. Op bijna 
alle scholen lijkt de vaccinatiegraad te laag om kudde-immuniteit te 
verkrijgen.

De vaccinatiegraad berekend onder alleen de respondenten of rekening 
houdend met de non-responders (minimale vaccinatiegraad) geven beide 
geen goede weergave van de werkelijke vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad 
voor de verschillende vaccins lijkt per school te verschillen. Omdat de 
vaccinatiegraad per school niet bekend is kan de GGD niet goed anticiperen  
op een uitbraak.

Ouders van kinderen op Vrije Scholen verschillen in hun mening over 
vaccinaties ten opzichte van de landelijke data uit de Pienterstudie.

METHODE
Op 9 basisscholen en 2 scholen voor Voortgezet Onderwijs is bij de 
uitnodiging voor het Preventief Geneeskundig Onderzoek door de 
jeugdgezondheidszorg een vragenlijst meegestuurd. De vragenlijst 
bevatte vragen over ontvangen vaccinaties en vragen over de houding 
ten opzichte van vaccineren. 

TOEKOMST 

Om de vaccinatiegraad op scholen te kunnen meten zou het goed zijn als 
de landelijke vaccinatiegraadgegevens ook op schoolniveau uit Praeventis 
kunnen worden gehaald. Omdat de schoolgegevens niet in Praeventis 
zijn geregistreerd en kinderen ook van school kunnnen wisselen, zouden 
de leerlinggegevens hiervoor periodiek moeten worden aangeleverd. 

Deze studie is gefinancierd door het regionaal budget van het RIVM.
Dank aan Helma Ruijs en Alies van Lier voor het leveren van commentaar.

Ja Gedeeltelijk Niet Onbekend*

N % N % N % N %

Basisonderwijs
A 15 63 7 29 2 8 0 0
B 9 18 14 28 0 0 27 54
C 9 20 22 48 1 2 14 30
D 16 49 7 21 1 3 9 27
E 6 32 1 5 2 11 10 52
F 24 55 3 7 1 2 16 36
G 14 29 5 10 0 0 29 60
H 9 45 3 15 0 0 8 40
I 36 65 18 33 0 0 1 2
Voortgezet Onderwijs
J 63 35 28 15 6 3 87 47
K 105 57 22 12 3 2 56 29

Totaal 306 43 130 18 16 2 257 36

Vaccinatiegraad vol-
gens Praeventis/RVP-
online

Vaccinatiegraad bij 
respondenten onder-
zoek

Vaccinatiegraad bij 
non-reponders/onbe-
kend

School
A   D(K)TP 87,5 83 n.v.t.*
     BMR 75 75 n.v.t.*
     MenC 67 54 n.v.t.*

C   D(K)TP 63 93 15
    BMR 39 45 38
    MenC 30 39 17

G  D(K)TP 85 95 79
    BMR 48 94 20
    MenC 67 82 58

RESULTATEN

Er zijn 709 vragenlijsten verspreid en 458 vragenlijsten geretourneerd  
(respons 65%).

Aantal en % kinderen dat gevaccineerd is volgens het RVP per school

VACCINATIEGRAAD OP VRIJE SCHOLEN 
Judith Klomp, arts M&G, profiel infectieziektebestrijding 

Yvonne Bos, sociaal verpleegkundige infectieziektebestrijding 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 

* geen antwoord of niet meegedaan aan onderzoek

*op school A hebben alle kinderen meegedaan aan het onderzoek

Vaccinatiegraad bij responders en non-responders
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