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De vaccinatiestatus van kinderen van kermisexploitanten

W.L.M. Ruijs (1,3), J.L.A.Hautvast (2,3), I. Jansen (3), P. Oude Vrielink (2) en J. van der Velden (3)

Samenvatting: In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma 
ontvangen (de ouders van) alle kinderen in Nederland per post een 

oproep voor vaccinatie bij het lokale consultatiebureau of de lokale GGD. 
Kinderen van kermisexploitanten verblijven een groot deel van het jaar 
niet op hun vaste woonadres, waardoor zij mogelijk oproepen of afspra-
ken voor vaccinaties missen. In samenwerking met de Stichting Rijdende 
School, een organisatie die onderwijs verzorgt voor kinderen van ker-
misexploitanten, werd een enquête gehouden onder de ouders van 281 
bij hen ingeschreven kinderen om de vaccinatiestatus en tijdigheid van 
vaccinaties in kaart te brengen. De respons was 56%. Zowel wat betreft 
vaccinatiegraad als wat betreft tijdigheid van de vaccinaties lijken kinde-
ren van kermisexploitanten zich niet te onderscheiden van de algemene 
bevolking. De vaccinatiegraad in de studiepopulatie was 94,7% (95% CI 
91,2-98,2%), de tijdigheid varieerde van 79% voor de DKTP-vaccinatie op 
de leeftijd van 2 maanden tot 98% voor de DTP-vaccinatie op de leeftijd 
van 4 jaar. Het merendeel van ouders maakte afspraken met het consulta-
tiebureau of de GGD in hun woonplaats voor vaccinaties op een voor hen 
gunstig tijdstip.
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Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) werd 50 jaar gele-
den in Nederland ingevoerd. Het is een succesvol preven-
tieprogramma: de vaccinatiegraad in Nederland is hoog en 
de ziekten waartegen gevaccineerd wordt zijn inmiddels 
verdwenen of vrijwel verdwenen (1,2). In tabel 1 wordt een 
overzicht gegeven van de vaccinaties in het huidige RVP . 
Onder sommige groepen in de Nederlandse samenleving is 
de vaccinatiegraad echter lager dan wenselijk. Een deel van 
de bevindelijk gereformeerden wijst om levensbeschouwe-
lijke redenen vaccinatie af. De lage vaccinatiegraad onder 
bevindelijk gereformeerden heeft in combinatie met soci-
aal-geografische clustering geleid tot epidemieën van polio, 
mazelen en rubella die grotendeels beperkt bleven tot deze 
groep ongevaccineerden (3,4,5). Ook in antroposofische 
kringen en bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken 
zijn ouders te vinden die bewust (sommige) vaccinaties af-
wijzen of uitstellen. 
Daarnaast zijn er groepen die minder goed bereikt worden 
door de uitvoerders van het RVP zoals kinderen met een 
chronische ziekte en kinderen van allochtone ouders (6,7). 
Omdat de oproepen voor vaccinatie - op grond van de ge-
gevens uit de gemeentelijke basisadministratie - verstuurd 
worden naar het officiële adres van het kind (8), is er mo-
gelijk ook sprake van een verminderd bereik van kinderen 
die niet verblijven op het adres waar zij ingeschreven staan 
zoals schipperskinderen en kinderen van kermisexploitan-
ten. Er zijn geen gegevens over de vaccinatiegraad van deze 
kinderen bekend. Het hier beschreven onderzoek dat werd 

gefinancierd vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM), heeft als doel inzicht te krijgen in 
de volledigheid en tijdigheid van de uitvoering van het RVP 
bij kinderen van kermisexploitanten. 

Methode

Dataverzameling
De onderzoekspopulatie werd benaderd in samenwerking 
met de Stichting Rijdende School. Deze stichting verzorgt 
het onderwijs voor circa 300 meereizende kinderen van ker-
misexploitanten en circusmedewerkers (9). Gedurende het 
reisseizoen (van april tot en met oktober) krijgen de kinde-
ren les in wisselende groepen bij de grotere kermissen of 
individueel onderwijs op afstand. Buiten het reisseizoen be-
zoeken de kinderen een basisschool in hun woonplaats. De 
onderzoekspopulatie omvat alle Nederlandstalige kinderen 
die basisonderwijs volgen via de Rijdende School en hun 
jongere broertjes en zusjes (N=281). 
Aan de ouders van deze kinderen is medio maart 2007 per 
kind een schriftelijke vragenlijst gestuurd. Tevens werd om 
toestemming verzocht om de ingevulde vaccinatiegegevens 
te mogen verifiëren bij de entadministratie en tot slot werd 
gevraagd of zij bereid waren mee te werken aan een telefo-
nisch interview. 
Omdat het reisseizoen inmiddels begonnen was werd in 
april een algemene reminder geplaatst in de Nieuwsbrief 
van de Rijdende School. Begin mei werd op enkele grote 
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kermislokaties via de leerkrachten van de Rijdende School 
onder de ouders die nog niet gereageerd hadden een schrif-
telijke reminder verspreid met het verzoek om een daarbij-
gevoegde toestemmingverklaring voor het opvragen van de 
vaccinatiegegevens van hun kind(eren) te ondertekenen en 
te retourneren aan GGD Rivierenland.
Indien de ouders daar toestemming voor gaven zijn van de 
kinderen waarvan de vragenlijst onvolledig of onduidelijk 
was ingevuld de vaccinatiegegevens opgevraagd bij de ent-
administratie Daarnaast werden van een steekproef van 15 
kinderen de vaccinatie gegevens geverifieerd om een indruk 
te verkrijgen van de betrouwbaarheid van het invullen. 
Twaalf ouders werden benaderd voor een telefonisch inter-
view. Dit betrof zowel ouders die aangaven dat het voor hen 
moeilijk was om hun kinderen te laten vaccineren als ouders 
die aangaven dat dit niet moeilijk was. Aan beide groepen 
werd aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst 
gevraagd hoe zij de vaccinaties organiseerden. 

Analyse
De analyse van de volledigheid en tijdigheid van de vacci-
naties is toegespitst op de vaccinaties tegen DKTP (difte-
rie, kinkhoest, tetanus en polio), DTP (difterie, tetanus en 
polio) en BMR (bof, mazelen en rodehond). Bij de analyse 
van de volledigheid werd uitgegaan van de vaccinaties die 
het kind gezien de huidige leeftijd volgens het RVP-sche-
ma tenminste voltooid zou moeten hebben (tabel 2). Door 
de marges die gehanteerd worden bij de uitvoering is het 
mogelijk dat een kind al meer vaccinaties gehad heeft. De 
DTP-revaccinatie voor 9 jarigen bijvoorbeeld wordt vol-
gens de uitvoeringsinstructies gegeven in het kalenderjaar 
waarin het kind 9 jaar wordt (10). Dit betekent dat sommige 
8-jarigen deze vaccinatie al gehad hebben, terwijl sommige 
9 jarigen de vaccinatie nog moeten krijgen. Daarom heb-
ben we de DTP-9-jaars revaccinatie noch voor de 8-jarigen, 
noch voor de 9-jarigen als vereist gesteld voor volledige vac-
cinatie, voor de 10-jarigen is de 9-jaars-vaccinatie echter wel 

vereist. In tabel 2 zijn voor de verschillende leeftijdscatego-
rieën de vereisten voor volledige vaccinatie, zoals in deze 
studie gedefinieerd, opgenomen. 
Bij de analyse van de tijdigheid van de vaccinaties is reke-
ning gehouden met de vervroeging van de basisvaccinatie-
serie DKTP in 1999 van de leeftijd van 3, 4, 5 maanden naar 
de leeftijd van 2, 3, 4 maanden. In tabel 3 is het vaccina-
tieschema opgenomen met de door ons gehanteerde marge 
voor tijdige toediening.
Naast D(K)TP en BMR werd voor een deel van de onder-
zoekspopulatie tevens de MenC-vaccinatiegraad bepaald. 
Vanwege een sterke toename van meningokokken C-infec-
ties werd er door de Nederlandse overheid in de loop van 
2002 een massale MenC-vaccinatiecampagne georganiseerd 
voor alle kinderen van 1 tot 19 jaar. Om inzicht te krijgen in 
het bereik van deze inhaalcampagne binnen de doelgroep is 
MenC-vaccinatiegraad geanalyseerd voor kinderen geboren 
voor 1 juni 2001. 
De overige in het RVP opgenomen vaccinaties werden niet 
afzonderlijk geanalyseerd omdat deze vaccinaties - indien 
geïndiceerd - simultaan toegediend worden met D(K)TP of 
BMR (met uitzondering van de recent ingevoerde HepB 0). 
Kwalitatieve informatie over hoe de respondenten de vac-
cinatie van hun kind(eren) georganiseerd hadden werd ver-
kregen uit de telefonische interviews.

Resultaten

Respons
Er werd van 157 van de 281 kinderen een vragenlijst of 
toestemmingsverklaring voor het opvragen van de vaccina-
tiegegevens retour ontvangen, een respons van 56%. Twee 
kinderen werden geëxcludeerd omdat zij buiten Nederland 
geboren waren en dientengevolge niet aan het RVP hadden 
deelgenomen. Vier kinderen werden geëxcludeerd omdat de 
vragenlijst onvolledig of onduidelijk was ingevuld. In totaal 
werden 151 kinderen geïncludeerd, 51% jongens en 49% 

Tabel 1. Rijksvaccinatieprogramma 2007.

Leeftijd Vaccinaties regulier Vaccinaties doelgroep hepatitis B

Hep B = vaccinatie tegen hepatitis B 
DKTP-Hib = vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio en Haemophilus infuenzae type B
Pneu = vaccinatie tegen pneumokokkeninfectie
BMR = vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond
Men C = vaccinatie tegen meningokokken C-infectie
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meisjes. Van 134 kinderen was een door de ouders ingevul-
de vragenlijst beschikbaar (primaire responsgroep), van 17 
kinderen waren alleen de met toestemming van de ouders 
opgevraagde vaccinatiegegevens beschikbaar (secundaire 
responsgroep). 
De respondenten hebben hun vaste woonplaatsen verspreid 
over Nederland, met concentraties in Apeldoorn en Bergen 
op Zoom.

Deelname aan het RVP, volledigheid en tijdigheid van 
de vaccinaties
Volgens de ouders hebben alle kinderen deelgenomen aan 
het RVP. Bij een steekproef van 15 kinderen is de vaccina-
tiestatus geverifieerd bij de entadministratie. De informatie 
van de ouders kwam in alle gevallen overeen met de gege-
vens van de entadministratie. Daarnaast werd bij 58 kinde-
ren aanvullende informatie opgevraagd bij de entadmini-
stratie omdat de gegevens van de ouders niet compleet of 
niet duidelijk waren. 
In tabel 2 is per leeftijdscategorie (leeftijd op peildatum 15 
maart 2007) het percentage kinderen vermeld dat alle voor 
deze leeftijdscategorie vereiste vaccinaties ontvangen heeft.

Van de totale groep respondenten is 94,7% (95% CI 
91,2-98,2%) voor hun leeftijd volledig gevaccineerd. 
In tabel 3 is per vaccinatie aangegeven welk percentage van 
de kinderen (die de vaccinatie ontvangen hebben) deze tij-
dig ontvangen heeft. Dit varieert van 79% voor de DKTP-
vaccinatie op de leeftijd van 2 maanden tot 98% voor de 
DTP-vaccinatie op de leeftijd van 4 jaar.
De kinderen geboren voor 1 juni 2001 kwamen in aanmer-
king voor de MenC-inhaalcampagne. Van 84 kinderen uit 
deze leeftijdscategorie is informatie beschikbaar over de 
MenC-vaccinatie en waar men deze gehaald heeft (bij de 
secundaire responsgroep ontbreekt deze informatie). 92% 
Van de kinderen is volgens de ouders gevaccineerd tegen 
MenC waarvan het merendeel (64%) buiten de campagne 
om door een huisarts werd gevaccineerd.

Uitvoering vaccinaties
De meeste kinderen (90%) werden gevaccineerd bij het 
consultatiebureau of de GGD in de officiële woonplaats. 
Uit de telefonische interviews bleek dat 5 van de 12 geïnter-
viewde ouders tijdens het winterseizoen afspraken maakten 
voor vaccinaties in het reisseizoen op dagen dat men tussen 

Tabel 2. Volledig gevaccineerde kinderen per leeftijdscategorie.

Leeftijd Geboortedatum Vereiste vaccinaties N % volledig 
gevaccineerd

*Vereiste vaccinaties afhankelijk van leeftijd: geen, DKTP1 of t/m DKTP2
Betreffend kind was 4 maanden en gevaccineerd t/m DKTP 3
D(K)TP = vaccinatie tegen difterie,(kinkhoest), tetanus en polio
BMR = vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond

Tabel 3. Percentage tijdig gevaccineerde kinderen per vaccinatie. 

N Definitie “tijdig” % tijdig 
gevaccineerd

D(K)TP = vaccinatie tegen difterie,(kinkhoest), tetanus en polio
BMR = vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond
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2 kermissen door even naar huis gaat. Dit betekent wel dat 
vaccinaties soms iets vroeger of iets later worden gegeven 
dan volgens schema. Drie ouders reden vanaf de kermis-
lokatie voor een consultatiebureaubezoek terug naar hun 
woonplaats. Twee ouders werden door het consultatiebu-
reau of de GGD in de eigen woonplaats doorverwezen naar 
een GGD elders en 2 ouders maakten op eigen initiatief af-
spraken elders. 
Men was over het algemeen tevreden over de uitvoering 
van het RVP en de mogelijkheden om afspraken op maat te 
maken, men had geen tips voor verbetering.

Beschouwing

In ons onderzoek bleek 95% van de kinderen van ker-
misexploitanten voor hun leeftijd volledig gevaccineerd 
te zijn tegen D(K)TP en BMR. Het percentage kinderen 
dat de vaccinaties tijdig heeft ontvangen varieert van 79% 
voor DKTP1 (op de leeftijd van 2 maanden) tot 98% voor 
DKTP4.
De respons in ons onderzoek van 56% was niet hoog, maar 
wel vergelijkbaar met de respons van 59% bij een onder de-
zelfde populatie uitgevoerd tevredenheidsonderzoek over 
de Rijdende School (11). Hoewel ons streven was om de 
kermisexploitanten vóór het reisseizoen te benaderen ble-
ken sommigen al onderweg te zijn, bovendien meldden 
meerdere late respondenten dat de periode direct vooraf-
gaand aan het reisseizoen erg druk is. Uit separate analyse 
van de gegevens van de secundaire respondenten blijkt dat 
vaccinatiestatus en tijdigheid van vaccinatie van deze groep 
niet afwijken van de primaire respondenten. 
De kinderen die deelgenomen hebben aan het onderzoek 
bleken deels geclusterd in en om Apeldoorn en Bergen op 
Zoom te wonen, en voor de rest verspreid over heel Neder-
land. De egale spreiding van de overige kinderen suggereert 
dat de uitkomsten van dit onderzoek geldig zijn voor geheel 
Nederland, en niet beperkt zijn tot enkele consultatiebu-
reaus.
Het percentage volledig gevaccineerden onder kinderen van 
kermisexploitanten is vergelijkbaar met het gemiddelde per-
centage volledig gevaccineerden in Nederland. De afgelo-
pen jaren zijn er voor de opeenvolgende geboortecohorten 
vanaf 1994 in Nederland gemiddelde vaccinatiepercentages 
gevonden > 94% voor DTP 4-jarigen en > 95% voor ove-
rige RVP-vaccinaties (1). Het percentage volledig gevacci-
neerde kinderen van 9 jaar en ouder lijkt onder kinderen 
van kermisexploitanten met 92% wat lager dan het landelijk 
gemiddelde (95%). Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat 
in ons onderzoek voor kinderen vanaf 10 jaar de DTP voor 
9-jarigen en BMR 2 vereist zijn voor volledige vaccinatie 
terwijl in de landelijke registratie pas op de leeftijd van 11 
jaar beoordeeld wordt of het kind deze vaccinatie gehad 
heeft.

Over de tijdigheid van de in het RVP toegediende vacci-
naties is nog weinig gepubliceerd. Sinds kort gebruiken de 
entadministraties een landelijk uniform registratiesysteem 
waardoor analyse van tijdigheid gemakkelijker zal worden. 
Tijdigheid van vaccinaties werd door de Landelijke Vereni-
ging van Entadministaties tot jaarthema voor 2007 gekozen 
(12). De vervroeging van de DKTP1 van de leeftijd van 3 
maanden naar de leeftijd van 2 maanden lijkt geen nadelige 
invloed te hebben gehad op het percentage tijdig toegedien-
de DKTP1-vaccinaties, maar aangezien meer dan 20% van 
de DKTP1-vaccinaties na de leeftijd van 10 weken werd toe-
gediend is hier nog wel ruimte voor verbetering. Dit geldt 
echter niet specifiek voor kinderen van kermisexploitanten. 
In een DKTP-HIb-postmarketingonderzoek uitgevoerd in 
2004 bleek 25% van de zuigelingen de DKTP1 ook pas na 
de 10e levensweek te hebben ontvangen (13).
Het grote percentage kinderen, geboren voor 01-07-2001 
dat volgens de ouders gevaccineerd is tegen MenC wijst er 
op dat kermisexploitanten goed op de hoogte waren van de 
noodzaak tot vaccinatie. Opvallend is dat 64% van de gevac-
cineerde kinderen buiten de inhaalcampagne om door een 
huisarts werd gevaccineerd. Landelijk zijn er naar schatting 
500.000 vaccinaties toegediend buiten de campagne om ter-
wijl er 3,5 miljoen kinderen voor vaccinatie in aanmerking 
kwamen (14). Dit betekent dat landelijk circa 15% van de 
kinderen buiten de campagne om is gevaccineerd.
Een mogelijke verklaring van het hoge percentage kinderen 
van kermisexploitanten dat niet via de GGD maar via een 
huisarts tegen MenC werd gevaccineerd is het feit dat de 
inhaalcampagne in het kermisseizoen werd georganiseerd 
en dat er tijdens de massacampagne om logistieke redenen 
weinig mogelijkheden waren tot afwijkende afspraken bij de 
GGD’en. Een andere mogelijke verklaring is dat kermisex-
ploitanten door hun reizende bestaan meer dan gemiddeld 
geconfronteerd werden met de publieke onrust die in vele 
dorpen en steden ontstond rondom gevallen van meningo-
kokkenziekte en daardoor zo snel mogelijk hun kinderen 
wilden laten vaccineren.

Conclusie

Zowel wat betreft vaccinatiegraad als wat betreft tijdigheid 
van de vaccinaties lijken kinderen van kermisexploitanten 
zich niet te onderscheiden van de algemene bevolking.
Kermisexploitanten hechten veel waarde aan vaccinatie van 
hun kinderen en slagen er ondanks hun reizend bestaan 
goed in om hun kinderen te laten vaccineren. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Tijdschrift voor JGZ, 
het tijdschrift voor de jeugdgezondheidszorg, 2008; 40: 
11-15.
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Literatuur

(Haemophilus influenzaetype B)

A B S T R A C T S

Rubella virus-associated uveitis in a 

nonvaccinated child

We examined a 13 year old boy with anterior uveitis com-
plicated by mature cataract. The boy was not vaccinated 
against rubella for religious reasons. Two aqueous humor 
samples were taken with an interval of 4 weeks. Analysis 
of the aqueous humor demonstrated intraocular antibody 
production against rubella virus in both samples. The 
data show that rubella virus-associated uveitis can already 
be present during childhood. Moreover, this finding sug-
gests that non-vaccinated children may be at risk to develop 
uveitis after rubella virus infection.

Scabies related to a dancing school

Scabies is regularly reported within residential care institu-
tions. This article, however, describes 2 cases of scabies re-
lated to a dancing school. They were probably caused by the 
fact that the dancers shared the dancing costumes, ‘catsuits’.

Vaccination status of children travelling 

with fairs

In the National Vaccination Program(NVP) in the Nether-
lands (parents of) all children receive an invitation by mail 
to get their vaccinations at the child health clinic in their 
home town. Children travelling with fairs are not stay-
ing at their home address during part of the year and may 
therefore miss or delay their vaccinations. In cooperation 
with The Travelling School, a foundation for education of 
children travelling with fairs a study was conducted among 
the parents of 281 pupils to assess vaccination coverage and 
timeliness. Response was 56%. Vaccination coverage and 
timeliness in children travelling with fairs were comparable 
to the general Dutch population. The ratio of fully vacci-
nated children in the study population was 94,7% (95% CI 
91,2-98,2%),timeliness ranged from 79% for DPT vaccina-
tion on two months of age to 98% for DPT vaccination on 4 
years. Most parents made special arrangements on vaccina-
tion of their children at a convenient time at the child health 
clinic in their home town.


