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Thema: Ethische aspecten van vaccinatie

Ouderlijke 
besluitvorming 
om kinderen in 
2009 al dan niet 
te laten vaccineren 
tegen de 
Mexicaanse griep

Marloes Bults, Desirée Beaujean, 
Jan Hendrik Richardus, 
Jim van Steenbergen en Hélène Voeten

In november 2009 kwam een vaccinatie tegen 
de Mexicaanse griep beschikbaar. Eén van de 
doelgroepen waren kinderen van 6 maanden 
tot 5 jaar. Ouders hadden de vrije keuze om 
hun kind al dan niet te laten vaccineren. Maar 
hoe kwamen ouders tot een besluit? Wat waren 
belangrijke redenen om vaccinatie voor hun 
kind te accepteren of juist te weigeren? Hebben 
ouders getwijfeld of achteraf spijt gehad van 
hun vaccinatiebesluit? Door wie werden ouders 
beïnvloed? Hebben zij actief naar informatie 
gezocht? En hoe kan de voorlichting bij toekom-
stige vaccinatiecampagnes verbeterd worden?

Inleiding
In april 2009 werd de wereld opgeschrikt door een 

nieuw griepvirus, het Infl uenza A (H1N1) virus; in 

Nederland ook wel de “Mexicaanse griep” genoemd. 

Het virus verspreidde zich binnen een paar maan-

den over de wereld en veroorzaakte de eerste griep-

pandemie van de 21e eeuw. Deze grieppandemie werd 

gekenmerkt door drie fases. De “vroege fase” begon 

eind april 2009 met de eerste (dodelijke) gevallen in 

Mexico en de Verenigde Staten. Niet veel later werden 

de eerste gevallen in Europa gemeld (verspreiding 

naar een tweede continent). De “pandemische fase” 

(verspreiding naar een derde continent) begon in 
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Rotterdam) direct na de vaccinatie benaderd door 

interviewers die de vragenlijst mondeling afnamen. 

Deze interviews werden gehouden tussen 15 en 17 de-

cember 2009. Een random steekproef van 10.053 ou-

ders die vaccinatie weigerden, woonachtig in Rotter-

dam en omgeving, ontvingen per mail een vragenlijst. 

Een kleine groep nam ook deel aan een telefonisch 

diepte-interview. 

Resultaten 
Van de ouders die vaccinatie accepteerden, deden er 

1.227 mee aan een zogenaamd exit-interview. Tussen 

18 juni en 27 juli 2010 vulden 1.900 ouders die niet zijn 

gekomen voor vaccinatie deze vragenlijst in (respons 

19%); 25 van hen namen ook deel aan een diepte-in-

terview.1

De belangrijkste redenen van ouders om vaccina-

tie te accepteren waren: “ik wil niet dat mijn kind ziek 

wordt” (43%), “Mexicaanse griep kan ernstig zijn (zie-

kenhuisopnames/doden)” (10%), “de overheid beveelt 

het aan, dus doe ik het” (6%), en “als ik het niet doe, 

dan krijg ik later misschien spijt” (6%). De belangrijk-

ste redenen voor het weigeren van de vaccinatie waren 

(meerdere antwoorden mogelijk): “angst voor bijwer-

kingen/ schadelijke eff ecten van het vaccin” (51%), “er 

gewoon niet zo’n goed gevoel over te hebben” (46%) 

en “het vaccin is niet goed getest” (39%). De diepte-

interviews gaven meer informatie over deze redenen: 

“Ik ben gaan googelen waarvoor de vaccinatie 

was, toen kwam ik allerlei informatie tegen over 

dat er kwik in het vaccin zou zitten. Ik dacht dat 

ga ik mijn kind echt niet geven. Ik ken kwik van de 

thermometers en ik weet hoe gevaarlijk dat is. Ik 

ben een leek, dus als je dan hoort dat er kwik in zit, 

denk ik meteen: nee!” 

“Wij hadden zoiets van is het vaccin wel goed ge-

test, wat zijn de bijwerkingen en dan met name 

de bijwerkingen op de langere termijn. Daarover is 

natuurlijk nog niet zoveel bekend. Dat is pas over 

een jaar of 10 duidelijk. Vroeger had je dat ook met 

die DES moeders, daar was in eerste instantie ook 

niets aan de hand en op een gegeven moment ble-

ken de kinderen er toch wat aan over te houden, en 

kreeg je van die DES-kindjes.”2

Andere redenen voor het weigeren van de vaccinatie 

waren “geen vertrouwen in de eff ectiviteit van het 

juni 2009. Op dat moment waren er meer dan 25.000 

gevallen en 140 doden, verspreid over 74 landen. De 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kondigde op 

basis van eerder vastgestelde criteria de hoogste pan-

demische alarmfase af (verspreiding in drie continen-

ten/ WHO regio’s). In augustus 2009 bleek de ernst 

van de ziekteverschijnselen in de meeste uitbraken 

vergelijkbaar met die van de jaarlijkse seizoensgriep. 

Daarnaast had het virus zich niet gemuteerd. De 

WHO besloot daarom in augustus 2009 de “post-pan-

demische fase” af te kondigen. Juist op het moment 

dat de intensiteit van de pandemie afnam, kwam in 

Nederland een vaccin beschikbaar. Eén van de doel-

groepen waren kinderen van 6 maanden tot 5 jaar (in 

Nederland 800.000 kinderen). Uit de epidemiologie 

van de voorgaande maanden bleek namelijk dat zij 

een hogere kans hadden op ernstige complicaties van 

de griep (Gezondheidsraad, 2009). Om alle kinderen 

in te enten werd een massavaccinatiecampagne geor-

ganiseerd. De vaccinatie werd gratis aangeboden in 

(grote) sport- en evenementenhallen. 

Om meer inzicht te krijgen in de besluitvorming 

van ouders tijdens de Mexicaanse grieppandemie 

heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwer-

king met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) een onderzoek uitgevoerd. Hieronder 

worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd.

Methode 
Op basis van bestaande vragenlijsten die eerder ge-

bruikt zijn bij het monitoren van publieke percepties 

en gedrag tijdens uitbraken van SARS (Severe Acute 

Respiratory Syndrome), vogelgriep en tijdens de vroege 

fase van de H1N1 pandemie werden 2 vragenlijsten ont-

wikkeld; één voor ouders die vaccinatie accepteerden 

en één voor vaccinatieweigeraars. De vragenlijsten zijn 

gebaseerd op gedragstheorieën, waaronder de Protec-

tie Motivatie Theorie (Norman, 2005) en het Health 

Belief Model (Champion, 2008). De vragen hadden be-

trekking op demografi sche kenmerken, redenen voor 

ouders om vaccinatie te accepteren of te weigeren, hun 

risicoperceptie, eventuele gevoelens van twijfel en spijt 

over de genomen beslissing, sociale invloed op die be-

slissing en tenslotte op het informatiezoekgedrag van 

ouders voorafgaand aan de vaccinatiebeslissing.

Ouders werden op 2 locaties (Vlaardingen en 
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51%). Bij ouders die het vaccin accepteerden gingen 

twijfels vooral over eventuele bijwerkingen of schade-

lijke eff ecten en tegenstrijdige berichten in de media, 

o.a. over de eff ectiviteit van de vaccinatie. De belang-

rijkste bron van informatie waren voor beide groepen 

vrienden, familie en de huisarts. Weigeraars gaven 

vaker aan de sociale omgeving om advies gevraagd te 

hebben (72% versus 61%). Toch gaven vaccinatiewei-

geraars minder vaak aan beïnvloed te zijn door hun 

sociale omgeving (38% versus 58%) en rapporteerden 

zij ook minder vaak negatieve gevoelens naar aanlei-

ding van het genomen besluit (2% versus 8%). Beide 

groepen gingen actief op zoek naar informatie; vac-

cinatieweigeraars overigens iets vaker dan ouders die 

hun kind wel lieten vaccineren (76% versus 56%).

Conclusie
Angst voor bijwerkingen/schadelijke eff ecten en twij-

fels over de eff ectiviteit van het vaccin waren belang-

rijke redenen voor ouders om vaccinatie te weigeren. 

Tijdens de pandemie in 2009 werden twijfels over het 

nut, de veiligheid en eff ectiviteit van de vaccinatie be-

discussieerd in de media; niet alleen door antivacci-

natie groeperingen, maar ook door kritische experts. 

Om ouders bij toekomstige vaccinatiecampagnes be-

ter in staat te stellen een weloverwogen beslissing te 

nemen, is het van belang dat zij over voldoende en 

juiste informatie beschikken. De overheid kan een 

belangrijke rol spelen in het ondersteunen van ouders 

door hen te informeren, niet alleen over de voordelen 

van bestrijdingsmaatregelen (zoals vaccinatie), maar 

ook over eventuele nadelen/onzekerheden. Het ver-

wijzen naar betrouwbare informatiebronnen (bijv. 

internetsites) die toegankelijk zijn voor het algemene 

publiek kan hieraan bijdragen. Dit is in lijn met de 

aanbevelingen uit het evaluatierapport van de aanpak 

Nieuwe Infl uenza A (H1N1) uitgevoerd in opdracht 

van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (Helsloot, 2011). 

Drs. Marloes Bults, Prof. Dr. Jan Hendrik Richardus 

en Dr. Hélène Voeten zijn werkzaam bij zowel de 

GGD Rotterdam-Rijnmond als bij de afdeling Maat-

schappelijke Gezondheidszorg van het ErasmusMC 

te Rotterdam. Drs. Desirée Beaujean en dr. Jim van 

Steenbergen zijn werkzaam bij de Landelijke Coör-

vaccin” (35%) en “tegenstrijdige berichtgeving in de 

media” (34%). Dit werd geïllustreerd met de volgende 

uitspraken:

“Ik begreep dat de vaccinatie geen garantie gaf dat 

je de griep niet zou krijgen. Dus de eff ectiviteit 

was ook niet bekend.” 

“Een aantal experts gaven tegenstrijdige informa-

tie over de veiligheid en eff ectiviteit van het vaccin.

 Dat vond ik wel verwarrend.”

Vaccinatieweigeraars gaven verder als redenen aan: 

“ik vind het niet nodig om mijn kind tegen een milde 

griep te laten vaccineren” (31%), “geen vertrouwen in 

de overheid” (16%) en “mijn kind is eigenlijk nooit 

ziek” (15%). Als toelichting werd gegeven:

“We hadden zelf het gevoel dat het door de media 

is opgeblazen en dat de farmaceutische industrie 

er ook wel achter zat dat wij onze kinderen moes-

ten laten vaccineren.”

“Mijn kind is eigenlijk nooit ziek, onwijs gezond 

eigenlijk. Heb veel vertrouwen in de huisarts, heb 

die gevraagd van wat zeggen jullie daarover. Zij 

gaf aan dat het niet meer was dan een gewone 

griep en dat een gezond kind het wel overleeft.”  

Ten slotte had 10% van de ouders principiële bezwaren 

tegen vaccinatie op grond van het geloof of vanuit an-

troposofi sche overtuiging. Ook dit werd geïllustreerd 

met enkele uitspraken: 

“Het besluit om onze kinderen niet te laten inen-

ten hadden we al genomen voordat de uitnodiging 

kwam. Wij laten onze kinderen ook niet inenten 

tegen andere ziekten. De reden hiervan is ons 

geloof. Wij zijn protestants. Nergens in de Bijbel 

staat dat wij onze kinderen niet mogen inenten, zo 

is het niet. Het is meer dat we God erop vertrou-

wen, God beschermt ons.”

“Wij zijn sowieso een beetje kritisch op die prikken. 

Laten onze kinderen op het consultatiebureau wel 

vaccineren, maar hebben er wel een bepaald idee 

over. Zo laten we onze kinderen na elke vaccina-

tie ‘ontstoren’, volgens de antroposofi e. Daardoor 

hebben kinderen minder last van bijwerkingen.”

Er werden statistisch signifi cante verschillen gevonden 

tussen ouders die de vaccinatie accepteerden en ou-

ders die vaccinatie weigerden. Vergeleken met ouders 

die hun kind lieten vaccineren, twijfelden vaccinatie-

weigeraars vaker over het vaccinatiebesluit (63% versus 



dinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI/Cib) 

van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM).
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Noten
1. Voor een uitgebreide beschrijving van de resultaten 

van dit onderzoek: Bults M, Beaujean DJMA,

Richardus JH, van Steenbergen JE, Voeten HACM. 

Pandemic infl uenza A (H1N1) vaccination in The

Netherlands: Parental reasoning underlying child vac-

cination choices. Vaccine 2011;29:6226-6235.
2. DES of diethylstilbestrol is een hormoon dat vóór 1975 

wereldwijd werd voorgeschreven aan zwangere

 vrouwen om een miskraam te voorkomen; dochters 

van deze moeders bleken een verhoogde kans op vagi-

nale kanker te hebben (Herbst, 1971).
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“Toen was gezag 
nog heel gewoon…”

Koen Dortmans

Sommige wetenschappelijke experts beschou-
wen het internet als oorzaak van het tanende 
publieke vertrouwen in wetenschap. Welke rol 
spelen ze zelf in publieke controversen over 
wetenschap?1

De HPV-vaccinatiecampagne is mislukt. Begin april 

2009 verspreidde het Rijksinstituut voor Volksgezond-

heid en Milieu (RIVM) deze louterende conclusie in 

een wijdverbreid ANP-bericht. Nauwelijks de helft van 

de opgeroepen tienermeisjes liet zich daadwerkelijk 

inenten tegen het Humane Papillomavirus (HPV) – in 

veel gevallen veroorzaker van baarmoederhalskanker. 

Terwijl het RIVM op tenminste zeventig procent reken-

de. Hoe kon de opkomst zó laag zijn? Roel Coutinho, 

als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding 

(CIb) van het RIVM eindverantwoordelijke voor de 

campagne, anticipeerde in het persbericht voorzichtig 

op kritiek op het RIVM. “Ik zeg niet dat de campagne 

niet goed gevoerd is, wel dat hij niet heeft gewerkt.” Bo-

vendien zocht hij naar een verklaring: de ‘indianenver-

halen’ op internet waren niet voorzien. 

Ook kankeronderzoeker en NRC-columnist Piet 

Borst en voormalig KNAW-president Robbert Dijk-

graaf hebben het internet – als radicaal democratisch 

medium, waarop ‘indianenverhalen’ net zoveel waard 

zijn als wetenschappelijk onderbouwde visies – aan-

gewezen als verklaring voor het tanende vertrouwen 

in wetenschappelijke experts. (Borst, 2010; Dijkgraaf, 

2010) Hoe overtuigend is deze verklaring?

Onderzoekers uit het veld van Science and Tech-

nology Studies (STS) wijzen in een nog andere richting. 

Vraagstukken voor wetenschappelijke advisering, zoals 

de HPV-vaccinatie, zijn “messy”: “technische” zaken 

bevatten vaak ook morele en normatieve kwesties. De 

strikte scheiding tussen wetenschap enerzijds en poli-

tiek anderzijds blijkt een fi ctie. Van dit inzicht lijkt niet 

iedere wetenschappelijke autoriteit doordrongen. Een 

argumentatieve analyse van “Het gezag van de weten-


