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Deel I: Inleiding en methode 
 
 
1. Inleiding  
 
De twintigste eeuw werd gekenmerkt door de controle, en in sommige gevallen ook de eradicatie van 
een reeks van levensbedreigende infectieziekten. Vaccins en uitgebreide vaccinatieprogramma’s 
waren de meest succesvolle instrumenten in de strijd tegen ernstige ziekten, met een zeer grote 
daling van morbiditeit en mortaliteit in de bevolking in het algemeen. De controle en eventueel ook 
uitroeiing van de ziektekiemen die deze ernstige infectieziekten veroorzaken is slechts mogelijk door 
het bereiken en in stand houden van een hoge vaccinatiegraad. Naast de individuele bescherming die 
geboden wordt aan een individu, kunnen vaccins ook een indirect effect hebben. Deze indirecte 
bescherming, maar ook de controle van infectieziekten berust op het principe van groepsimmuniteit. 
Deze wordt bereikt wanneer een voldoende groot deel van de bevolking niet langer vatbaar is. 
Hierdoor wordt de circulatie van de kiem in de bevolking stopgezet. 

Wereldwijd blijven infectieziekten echter de hoofdoorzaak van overlijden bij kinderen en komen nog 
steeds epidemieën voor van infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt. Zelfs in Westerse 
populaties met een relatief hoge vaccinatiegraad zijn “outbreaks” (epidemische verheffingen) van 
sommige infectieziekten (bv. mazelen en bof in Vlaanderen, kinkhoest en polio in Nederland) geen 
uitzondering. Succesvolle vaccinatieprogramma’s leiden paradoxaal genoeg soms tot een 
verminderde bereidheid van de algemene bevolking om zich te laten inenten. Naarmate de incidentie 
van vaccineerbare ziekten afneemt als resultaat van het gevoerde vaccinatiebeleid, worden deze 
aandoeningen niet langer als risicovol ervaren terwijl de (soms vermeende) nevenwerkingen van 
vaccinaties ruime aandacht krijgen in de media. 

Effectieve controle van infectieziekten vereist surveillance (bewaking) op verschillende vlakken: 

1. Surveillance van infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt (voornamelijk via 
huisartsenpeilpraktijken, peillaboratoria, ad hoc registratiesystemen en de verplichte melding van 
infectieziekten); 

2. Surveillance van vaccinatiegegevens, individueel en collectief (Kind en Gezin, Centra voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB), de Vlaamse databank “Vaccinnet”) en via ad hoc studies; 

3. Surveillance van veiligheid en nevenwerkingen van de aanbevolen vaccins (via vrijwillige melding 
aan het Nationaal Centrum voor Geneesmiddelenbewaking, passieve en/of actieve 
vaccinbewaking); 

4. Surveillance van serologische merkers van bescherming (sero-epidemiologische studies of 
immunosurveillance van sommige infectieziekten via ad hoc studies). 

Op dit ogenblik bestaat in Vlaanderen voor geen enkele van deze vier domeinen een effectieve vorm 
van registratie die voor alle infectieziekten en vaccinaties, zoals vermeld in het Vlaamse 
vaccinatieschema, een betrouwbare en sluitende bewaking mogelijk maakt. 

De vijfde Vlaamse Gezondheidsdoelstelling, betreffende de preventie van infectieziekten (Vlaams 
Parlement, 1 maart 1998, voor de periode 1998-2002), zegt letterlijk: "In het jaar 2002 moet de 
preventie van infectieziekten op significante wijze worden verbeterd, met name door het verder 
verhogen van de vaccinatiegraad voor aandoeningen als poliomyelitis (kinderverlamming), kinkhoest, 
tetanus (klem), difterie (kroep), mazelen, bof en rubella (rodehond)." Bij gebrek aan de formulering van 
nieuwe gezondheidsdoelstellingen voor de volgende vijf jaren (2003-2007) blijft onder meer de 
doelstelling m.b.t. infectieziekten onverkort gelden. 

Deze Vlaamse gezondheidsdoelstelling sluit nauw aan bij “Target 5” van het WGO-Expanded 
Programme on Immunization (EPI) waarin de eliminatie van mazelen, congenitale rubella, difterie, 
poliomyelitis, neonatale tetanus, en syfilis voor de Europese regio wordt nagestreefd. “Target 5” omvat 
zowel concrete objectieven op het vlak van de reductie van morbiditeit en mortaliteit, als operationele 
doelstellingen wat de vaccinatiegraad, ziektesurveillance en “outbreak”-respons betreft.  

Intussen werd de Europese gezondheidsdoelstelling betreffende besmettelijke aandoeningen 
geactualiseerd in de WHO-Health 21-Target 7. Deze doelstelling bepaalt dat “tegen het jaar 2020 de 
negatieve gezondheidseffecten van overdraagbare aandoeningen substantieel moeten dalen door 
systematische uitvoering van programma’s voor de eradicatie en controle van belangrijke 
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infectieziekten. De deeldoelstellingen houden onder meer verband met de vaccinatie tegen 
poliomyelitis, difterie, pertussis, tetanus, mazelen, bof, rubella, hepatitis B en H. influenzae type b.”  

Het terugdringen van infectieziekten is een ruime doelstelling waarvan vaccinatie een belangrijk 
onderdeel is. Door het optimaliseren van de vaccinatiegraad wenst de Vlaamse Overheid niet alleen 
de individuele bescherming te verhogen, maar ook via inenting van groepen en cohorten de 
verspreiding van een reeks infectieziekten in de bevolking stop te zetten. 

Het vaccinatiebeleid in Vlaanderen wordt uitgevoerd door verschillende instanties. Eén van de 
gevolgen van dit beleid is dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen alleen op indirecte wijze kan worden 
bepaald. De Vlaamse Overheid moest zich voor de surveillance van vaccinatiegegevens voornamelijk 
beroepen op registratiegegevens van de georganiseerde preventieve diensten (Kind en Gezin, CLB). 
Deze gegevens omvatten echter niet de volledige kinderpopulatie en kunnen daarom een vertekend 
beeld van de vaccinatiegraad geven, waardoor een correcte beoordeling van de mate waarin de 
doelstellingen gehaald werden niet mogelijk is. 

De vaccinatiegraad kan op onafhankelijke wijze worden bepaald door gebruik te maken van de 
random cluster steekproef methode, zoals voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie in haar 
`Expanded Programme on Immunisation (EPI)'. Volgens deze methode wordt van een willekeurige 
steekproef in verschillende geografische groepen de individuele vaccinatiestatus geregistreerd. Deze 
methode werd in Vlaanderen in 1998-1999 voor het eerst, in opdracht van de administratie 
Gezondheidszorg, toegepast om de vaccinatiestatus van jonge kinderen (18-24 maanden) in 
Vlaanderen te meten (Vellinga et al. 1999 (1); Vellinga et al. 2002(2)). 

In november 2004 werd een nieuwe studieopdracht door de administratie Gezondheidszorg 
uitgeschreven om de vaccinatiegraad van jonge kinderen en adolescenten via de “cluster sampling” 
techniek te bepalen op basis van de onderzoeksmethode die eerder door Vellinga et al werd 
toegepast. In dit rapport wordt verslag uitgebracht over deze studiedopdracht. 
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2. Doelstellingen van de studie 
 
In 1998 werd voor het eerst, in opdracht van de administratie Gezondheidszorg, via een 
representatieve steekproef de vaccinatiestatus van jonge kinderen (18-24 maanden) in Vlaanderen 
onderzocht (1, 2). 
Om evoluties in de tijd te kunnen meten werd deze studie herhaald, en uitgebreid met een meting bij 
adolescenten die ook toelaat het inhaalvaccinatiebeleid te evalueren. 
 
Specifieke doelstellingen waaraan deze studie diende te voldoen, waren: 
 
1. Het retrospectief bepalen van de vaccinatiegraad bij kinderen van 18 tot 24 maanden in het  

Vlaamse Gewest voor de vaccins tegen volgende ziekten (perceel 1): 
- Poliomyelitis 
- Difterie-Tetanus- Pertussis 
- Mazelen-Bof-Rubella 
- Haemophilus influenzae type b 
- Hepatitis B 
- Neisseria Meningitidis serogroep C (verder Meningokokken van serogroep C) 

 
2. Het retrospectief bepalen van de vaccinatiegraad bij adolescenten van het tweede jaar secundair 

onderwijs in het Vlaamse Gewest voor de vaccins tegen volgende ziekten (perceel 2): 
- Mazelen-Bof-Rubella (1e en 2e dosis, peiling naar de twee vaccinatiemomenten) 
- Hepatitis B 
- Neisseria Meningitidis serogroep C (verder Meningokokken van serogroep C) 

 
3. Definiëren van subpopulaties die niet bereikt worden door het huidige vaccinatieprogramma. 
 
4. Het nagaan van redenen van niet-vaccineren of onvolledig vaccineren. 
 
5. Het bepalen van het aandeel van de belangrijkste vaccineerders in het vaccinatiebeleid, eventueel 

gespecificeerd in functie van de populatie en het vaccin. 
 
6. Het formuleren van voorstellen die leiden tot de verbetering van de vaccinatiegraad in Vlaanderen 

en het vaccinatiebeleid van de Vlaamse overheid. 
 
7. Per vaccin de vaccinatiegraad bepalen en vergelijken met de noodzakelijke vaccinatiegraad om 

haardimmuniteit te bekomen. 
 
 
3. Methode  
 
3.1 Overzicht van de werkwijze 
 
Via een getrapte aselecte steekproef van 1500 kinderen tussen 18 en 24 maanden werd een schatting 
gemaakt van de vaccinatiegraad voor de vaccins die volgens de Vlaamse vaccinatie-aanbevelingen 
vóór de leeftijd van 18 maanden toegediend moeten worden. 
Het betreft de vaccinaties tegen Polio (3 of 4 dosissen IPV), Difterie-Tetanus-Pertussis (DTP) (4 
dosissen), Mazelen-Bof-Rubella (MBR) (1 dosis), Haemophilus influenzae type b (Hib) (4 dosissen), 
Hepatitis B (3 of 4 dosissen) en Meningokokken van serogroep C (1 dosis bij start van deze vaccinatie 
na de leeftijd van 12 maanden) (perceel 1). 
 
Via een getrapte aselecte steekproef van 1500 jongeren uit het 2e jaar secundair onderwijs 
(geboortecohorte 1991) werd een schatting gemaakt van de vaccinatiegraad voor de vaccins die 
volgens de Vlaamse vaccinatie-aanbevelingen tussen de leeftijd van 10 en 12 jaar (eerste jaar 
secundair onderwijs) toegediend moeten worden, met uitzondering van de 1e dosis Mazelen-Bof-
Rubella die ook bevraagd werd.  
Het betreffen de vaccinaties tegen Mazelen-Bof-Rubella (2 dosissen), Hepatitis B (3 dosissen) en 
Meningokokken van serogroep C (1 dosis) (perceel 2). 
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Deze vaccinatiegegevens werden verkregen uit de vaccinatiedocumenten die de ouders thuis 
beschikbaar hadden, tijdens een bevraging aan huis door een opgeleide enquêteur. Behalve de 
vaccinatiegegevens werden ook factoren nagevraagd die mogelijk de vaccinatietoestand van het kind 
kunnen beïnvloeden of kenmerken, zoals een aantal demografische gegevens. Ontbrekende 
vaccinatiegegevens werden mits toestemming van de ouders opgevraagd bij de vaccinerende arts 
(huisarts, pediater), Kind en Gezin of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). 
 
 
3.2 Onderzoekspopulatie 
 
De volgende selectiecriteria waren van toepassing voor de populatie waaruit de steekproeven werden 
getrokken: 
 
1. Voor beide leeftijdsgroepen: inwoner zijn van het Vlaamse Gewest, d.w.z. woonachtig zijn in een 

gemeente behorende tot één van de Vlaamse provincies (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant) en opgenomen zijn in het Rijksregister. 

2. Voor de jongste leeftijdsgroep (perceel 1): een leeftijd hebben tussen 18 en 24 maanden op het 
moment van ondervraging. Omdat de bevraging uitgevoerd werd van mei tot en met juli 2005, 
stemt dit overeen met een geboortedatum in juli tot en met november 2003. 

3. Voor de oudste leeftijdsgroep (perceel 2): tijdens het schooljaar voorafgaand aan de 
steekproeftrekking of eerder (voor de eerste keer) als leerling ingeschreven geweest zijn in het 
eerste jaar van het secundair onderwijs (dit stemt overeen met een steekproeftrekking uit de 
geboortecohorte 1991, vermits de enquête uitgevoerd werd in het schooljaar 2004-2005). 
Leerlingen in het buitengewoon onderwijs worden op basis van leeftijd gevaccineerd, dus selectie 
op geboortejaar is voor hen voldoende. 

 
 
3.3 Opstellen van de vragenlijsten 
 
Een vragenlijst voor zuigelingen werd opgesteld (zie bijlage 1) uitgaande van de vragenlijst die in de 
studie van Vellinga in 1999 (1,2) gebruikt werd. Deze werd aangepast aan het huidig aanbevolen 
basisvaccinatieschema en het aanbod van gratis vaccins in Vlaanderen. De manier waarop de 
vaccinatiedata zelf werden bevraagd werd niet gewijzigd, uit bezorgdheid voor de vergelijkbaarheid 
met de meting van 1999. Achtergrondvragen die in 1999 onvoldoende informatief bleken (na overleg 
met A. Vellinga, die de vaccinatiegraadstudie in 1999 uitvoerde) werden op een andere wijze gesteld 
(bijv. gezinssamenstelling, reden van onvolledige vaccinatie, werksituatie, herkomst). Andere vragen 
waarvan het niet nuttig bleek ze te herhalen (bijv. attitude t.o.v. nieuwe vaccins, vaccinatiestatus 
volgens herinnering van de ouders) werden vervangen door nieuwe relevante vragen. Zo werd in een 
aantal bijkomende vragen naar de gezondheidseconomisch aspecten van vaccinaties gepeild (onder 
meer werkverlet voor vaccinatie, bereidheid tot betalen voor combinatievaccins die het aantal injecties 
verminderen), wat een primeur is in Europa. 
Naar analogie hiermee werd tegelijkertijd een vragenlijst voor adolescenten (zie bijlage 2) opgesteld. 
Sommige achtergrondvragen dienden aangepast, bijv. de vraag naar kinderopvang werd vervangen 
door een vraag naar het type van het gevolgde onderwijs. Ook werd een inleidende vraag toegevoegd 
bij wijze van controle of de jongere ten laatste vorig schooljaar voor het eerst het eerste jaar secundair 
onderwijs volgde. Dit inclusiecriterium was nodig omdat de vaccinatie tegen hepatitis B in het eerste 
jaar secundair onderwijs wordt aanbevolen. De steekproef voor deze leeftijdsgroep werd getrokken op 
basis van het geboortejaar. Op de leeftijd van 14 jaar heeft echter 10% van de Vlaamse kinderen 
reeds achterstand opgelopen in de schoolloopbaan (3). Om zeker te zijn dat de bevraagde jongeren 
het aanbod tot hepatitis B vaccinatie reeds hadden gekregen, moesten ze dus in het voorafgaand 
schooljaar of vroeger in het eerste jaar secundair onderwijs les gevolgd hebben. 
Vervolgens werd een pilootenquête uitgevoerd bij 8 proefpersonen. Dit leverde informatie over de 
tijdsduur voor afname (20-30 minuten), en bracht een aantal interpretatieproblemen aan het licht wat 
aanleiding gaf tot tekstuele aanpassing van de vragenlijst.  
 
De vragenlijst is onderverdeeld in volgende rubrieken: 

• Reden van weigering tot deelname 
• Vragen omtrent toegediende en gemiste vaccinaties 

• Aanwezigheid en aard van vaccinatiedocumenten 
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• Vaccinatiedata, specialiteitsnaam van het vaccin en het type vaccineerder (per dosis) 
• Reden waarom van vaccineerder veranderd werd (indien van toepassing) 
• Reden van onvolledige vaccinatie 
• Afspraken/herinneringen/hulpadvies om onvolledige vaccinatie nog aan te vullen 
• Nevenwerkingen na vaccinatie 

• Demografische vragen en vragen met betrekking tot de socio-economische toestand: 
• Geslacht, geboortedatum 
• Relatie van de respondent met het betreffende kind 
• Gezinssamenstelling en gezinssituatie 
• Kinderopvang / schoolloopbaan 
• Nationaliteit en herkomst van ouders en grootouders 
• Opleiding van de ouders 
• Werksituatie van de ouders 
• Beroep van de ouders 
• Netto gezinsinkomen 

• De arts die bij voorkeur geraadpleegd wordt in geval van ziekte van het kind/jongere 
• Gezondheidseconomische vragen  

• Zelf betaald hebben voor vaccins en terugbetaling 
• Werkverlet van ouders voor vaccinatie van hun kind 
• Bereidheid om te betalen om een vaccininjectie uit te sparen 
• Maximaal aantal injecties per consult dat ouders aanvaardbaar achten 

 
 
3.4 Wijze van steekproeftrekken 
 
De steekproeftrekking gebeurde volgens de ‘two-stage cluster sampling’ methode, zoals ook 
toegepast door Vellinga et al. bij de Studie van de Vaccinatiegraad in Vlaanderen 1999 (1, 2) en door 
Salmaso et al in Italië in 1998 (4). 
Cluster sampling (“getrapte steekproef”) zoals aanbevolen door de WGO (Expanded Programme for 
Immunization, EPI), wordt gewoonlijk toegepast om de vaccinatiegraad te bepalen in de leeftijdsgroep 
18 tot 24 maanden, maar kan ook gebruikt worden voor andere leeftijdsgroepen (met name 
adolescenten, in dit onderzoek). 
 
De werkwijze van dergelijke steekproeftrekking is als volgt: 
 
1. Identificatie van de geografische eenheden 
2. Selectie van de respectievelijke leeftijdsgroepen 
3. Willekeurige selectie van clusters (groepen) binnen elke geografische eenheid 
4. Willekeurige selectie van individuen van de vooraf bepaalde leeftijdsgroep in elke geselecteerde 

cluster. 
 
Zoals in vorige studie werd als geografische eenheid de “provincie” gekozen waarbinnen “gemeenten” 
de clusters vertegenwoordigen.  
 
 
3.5 Bepaling van de steekproefomvang 
 
Voor de bepaling van de steekproefomvang werd enerzijds vertrokken van de schattingen van de 
vaccinatiegraad berekend op basis van het onderzoek van Vellinga et al. 1999, en anderzijds van het 
aantal kinderen in de volledige leeftijdscohorte. De steekproefomvang wordt bovendien mede bepaald 
door de precisie van de schatting die men wenst te bereiken. Deze laatste is op zijn beurt mede 
afhankelijk van de verwachte vaccinatiegraad die men als basis gebruikt voor berekening van de 
steekproefomvang. Indien bijvoorbeeld een hoge vaccinatiegraad te verwachten is (>90%), dan zal 
een kleiner betrouwbaarheidsinterval wenselijk zijn, omdat men de vaccinatiegraad exacter zal willen 
kennen. Voor beleidsvoering is het immers belangrijk te weten of de internationaal gestelde 
doelstelling, met name een vaccinatiegraad van minimaal 95% voor bepaalde vaccinaties, al dan niet 
bereikt werd.  
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Op basis van het gewenste betrouwbaarheidsinterval en van de geschatte proportie van 
gevaccineerden (vaccinatiegraad) kan uit onderstaande grafiek de vereiste steekproefomvang voor 
een “simple random” sample afgeleid worden (grafiek 1). 
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²Grafiek 1: Betrouwbaarheidsinterval volgens de proportie gevaccineerden en de 
steekproefomvang 

 
Vermits wordt uitgegaan van een twee-traps cluster steekproef, d.w.z. een “random sample” van 
kinderen binnen een selectie van clusters, moet men rekening houden met een “design effect”, dat te 
wijten is aan de mogelijke correlatie tussen de eenheden binnen de clusters. Het design effect is niet 
op voorhand gekend, maar gewoonlijk wordt als vuistregel de oorspronkelijk bekomen 
steekproefgrootte vermenigvuldigd met twee, om met een zelfde betrouwbaarheid conclusies te 
kunnen trekken uit het onderzoek. In het onderzoek naar de vaccinatiegraad voor het Vlaamse gewest 
van Vellinga et al. bleek het design effect inderdaad zelden groter dan 2 te zijn (1). 
Als men uitgaat van een gemiddelde vaccinatiegraad van 90% voor het Vlaamse Gewest (1, 2), en 
een betrouwbaarheidsinterval van ± 2,5% wenst te hanteren, dan komt men uit op een vereiste 
steekproefgrootte van ongeveer 750 deelnemers per leeftijdsgroep, te vermenigvuldigen met 2 (voor 
het design effect). Dit betekent een totaal van 1500 deelnemers per leeftijdsgroep bij trekking via een 
twee-traps cluster steekproef. 
 
Wanneer men zich baseert op de vaccinatiegraad per provincie, zoals berekend in 1999 (1, 2), dan 
laat de hoger vermelde steekproefomvang ons nog toe om op provinciaal niveau schattingen van de 
vaccinatiegraad te maken met een betrouwbaarheidsinterval van maximum ± 10%. Naarmate de 
vaccinatiegraad hoger ligt zal de betrouwbaarheid binnen de provinciale eenheden echter gevoelig 
toenemen (zie grafiek 1). 
 
 
3.6 Ethische aspecten 

 
De Wet inzake experimenten op de menselijke persoon (7 mei 2004), beschouwt elke op de 
menselijke persoon uitgevoerde proef, studie of onderzoek, met het oog op de ontwikkeling van de 
biologische of medische kennis, als experiment. Ook een vaccinatiegraadstudie d.m.v. enquête valt 
hier onder. Dit betekent dat een Ethische Commissie zich moet uitspreken over het protocol en alle 
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documenten die aan de deelnemers worden voorgelegd, en dat een persoon slechts aan een 
experiment mag deelnemen indien hij op een vrije en geïnformeerde manier schriftelijk heeft 
toegestemd (Art. 6. § 1). Hij/zij moet inlichtingen hebben gekregen betreffende de aard, de 
draagwijdte, de doelstellingen, de gevolgen, evenals de identificatie en het advies van het bevoegde 
ethische comité, en dit zowel schriftelijk als mondeling. Wanneer de persoon die aan het experiment 
deelneemt niet in staat is te schrijven, kan hij zijn toestemming mondeling geven in aanwezigheid van 
ten minste één meerderjarige getuige, die onafhankelijk is tegenover de onderzoeker. 
In navolging van deze wetgeving werd een formulier voor geïnformeerde toestemming tot deelname 
aan de studie opgesteld, waarop schriftelijke toestemming voor deelname wordt gevraagd (zie bijlage 
4). Dit document bevat uitleg over het onderzoek en vermeldt ook dat een weigering voor het gezin 
geen enkel negatief gevolg kan hebben, dat de verwerking van de gegevens vertrouwelijk is en dat zij 
inzagerecht hebben. Het diende op het moment van het huisbezoek, voorafgaand aan de bevraging 
door de enquêteur, te worden afgegeven en toegelicht, en door de ondervraagde te worden 
ondertekend. Apart hiervan werd ook een toestemmingsformulier opgesteld voor het elders opvragen 
van gegevens, voor in geval het vaccinatiedocument thuis onvolledig of niet aanwezig zou zijn (zie 
bijlage 5). Op dit formulier kon worden ingevuld waar (met adres en telefoon) nog gegevens 
beschikbaar waren: bij een vaccinerende arts (huisarts, kinderarts, Kind en Gezin, CLB-arts, of bij de 
andere ouder ingeval van scheiding,…). 
Het dossier werd ingediend voor goedkeuring bij het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen, dat zijn goedkeuring verleende op 7 februari 2005 zonder wijzigingen te vereisen (zie 
bijlage 7). 

 
Bovendien moest het onderzoek rekening houden met de Wet van 8/12/92 tot Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens (WVP), gewijzigd op 23/2/03 
(BS 26/6/03), en met het Koninklijk besluit van 13/2/01 (BS 13/3/01) dat de uitvoering van deze wet 
regelt. 
 
Volgende procedures werden in navolging van deze wetgeving voorzien: 
 

• De geselecteerde gezinnen dienden vooraf via een brief verwittigd te worden dat een 
enquêteur aan huis zou komen, en dat zij de mogelijkheid hadden de deelname aan het 
onderzoek te weigeren. Bovendien hadden zij op het moment van het huisbezoek de 
mogelijkheid tot weigeren. 

• Om de anonimiteit van de gegevens na afname te garanderen, werd de vragenlijst zo 
opgesteld dat naam en adresgegevens enkel op het voorblad vermeld staan. De andere 
bladzijden vermeldden enkel een unieke code. De vragenlijsten moesten onmiddellijk na 
uitvoeren van het veldwerk gescheiden te worden van het voorblad met de naam- en 
adresgegevens. Na afsluiting van de bevraging moesten de vragenlijsten overgedragen 
worden aan de onderzoekers. Het enquêtebureau verbond er zich contractueel toe de 
adresgegevens voor geen ander doel dan voor het betreffende onderzoek te gebruiken. 

 
In navolging van de wet WVP moest het studieprotocol samen met alle bijhorende documenten ook 
voorgelegd te worden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
Deze merkte op dat de Universiteit Antwerpen (UA) niet langer bevoegd is om personenlijsten 
rechtsreeks bij de gemeenten op te vragen, zoals in 1999 gebeurde en ook voor de huidige studie 
voorzien was. De UA kan immers niet beschouwd worden als een lokale instelling, en kan daarom 
enkel personenlijsten bekomen via het Rijksregister. Hiertoe is een specifieke machtiging nodig, aan 
te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer mits het opstellen 
van een uitgebreid dossier met bijhorend veiligheidsplan, en het aanstellen van veiligheidsconsulent.  
 
Het informatieveiligheidsplan voorziet in maatregelen die tot doel hebben om de kans op oneigenlijk of 
onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens tegen te gaan. Meer concreet betreft het: 
 

• de beperking van het aantal personen dat recht op inzage heeft in de door het Rijksregister 
verstrekte persoonsgegevens tijdens de gegevensverzameling en –verwerking; 

• de beperking van de kans dat persoonsgegevens kunnen worden teruggebracht tot 
identificeerbare personen door andere personen dan de onderzoekers die instaan voor de 
gegevensverzameling en –verwerking. 
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De machtiging tot mededeling van gegevens uit het Rijksregister werd verleend op 19/4/2005 (zie 
bijlage 8), met als beperking dat enkel adres en naam van de kinderen mochten worden doorgegeven, 
zonder geboortedatum, en dat de bewaringstermijn van persoonlijke gegevens en het koppelbestand 
dat de koppeling tussen unieke code en persoonsgegevens mogelijk maakt, vanaf mededeling van de 
gegevens maximaal 1 jaar mocht bedragen. De Commissie eiste ook dat het voorafgaand verwittigend 
schrijven expliciet zou moet vermelden dat het over een vaccinatiegraadstudie ging. De vagere term 
“onderzoek naar gezondheid”, waarvoor de onderzoekers opteerden om te vermijden dat mensen de 
vaccinatietoestand van hun kind nog snel in orde zouden brengen voor het bezoek van de enquêteur, 
mocht dus niet gebruikt worden. Bovendien eiste de Commissie dat het verwittigend schrijven zou 
vermelden dat weigering om deel te nemen geen enkel negatief gevolg zou hebben, en dat het ook 
een telefoonnummer zou bevatten waar ouders hun weigering zouden kunnen meedelen (aangepast 
schrijven in bijlage 6).  
In navolging van de wet WVP werd ook een aangifte van automatische verwerking van 
persoonsgegevens gedaan, het houdernummer VT4002777 werd toegekend op 9/5/05 (zie bijlage 9). 
 
 
3.7 Verloop van de steekproeftrekking 
 
Het aantal individuen per cluster werd vastgesteld op 12 per leeftijdsgroep, wat een totaal aantal van 
125 clusters per perceel opleverde. Dit betekent, in vergelijking met de studie van 1999 waar met 100 
clusters van 10 personen is gewerkt, naast een verhoging van het aantal personen per cluster ook 
een verhoging van het totaal aantal clusters. Het groter aantal clusters komt, door de reductie van het 
design effect die dit tot gevolg heeft, de precisie van de schattingen in deze studie ten goede. 
 
Deze clusters werden verdeeld over de provincies in verhouding met de bevolkingsaantallen in de te 
bestuderen leeftijdsgroepen per provincie (NIS gegevens januari 2004), zoals voorgesteld in tabel 1.1: 
 
Tabel 1.1: verdeling van steekproefpunten over de Vlaamse provincies op basis van NISb-

gegevens januari 2004 

Aantal kinderen in 
Vlaanderen met de 

doelleeftijdb Aandeel kinderen in Vlaanderenb

Provincie 
6 maanden 

– 1 jaara 12 jaar
6 maanden 

– 1 jaara 12 jaar
Gemiddeld 

aandeel

Aantal 
steekproef-

punten

Antwerpen 8771 20282 29% 28% 28% 35

Limburg 3828 10207 13% 14% 13% 17

O-Vlaanderen 6924 16066 23% 22% 23% 28

Vlaams Brabant 5262 12727 18% 17% 18% 22

W-Vlaanderen 5226 14161 17% 19% 18% 23

Vlaams Gewest 30011 73443 100% 100% 100% 125
a hiervoor werd de helft van het aantal kinderen < 1 jaar genomen 
b NIS, januari 2004 

 
 
 
In een eerste stap werden per provincie gemeenten uitgeloot, volgens de procedure beschreven door 
EPI. Hiertoe werden per provincie alle gemeenten in een lijst gerangschikt naar bevolkingsaantal, en 
werd de bevolking cumulatief per gemeente weergegeven. Vervolgens werd voor elke provincie een 
ophoogfactor berekend door het totale bevolkingsaantal van de provincie te delen door het aantal 
toegewezen steekproefpunten per provincie. Dan werd een toevallig begingetal (tussen 0 en de 
ophoogfactor) gegenereerd door de computer. Het bevolkingsaantal dat overeenkwam met dit 
begingetal bepaalde de eerst gekozen gemeente. Door dit aantal telkens te verhogen met de 
ophoogfactor werden de volgende gemeenten gekozen. Gemeenten met een groter bevolkingsaantal 
konden meermaals getrokken worden. Doordat de gemeenten gerangschikt waren op 
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bevolkingsaantal, werden zeker zowel gemeenten met kleiner bevolkingsaantal als gemeenten met 
groter bevolkingsaantal geselecteerd. Dit is van belang omdat gemeenten met weinig inwoners 
dunbevolkt kunnen zijn en daardoor een ander of kleiner aanbod aan vaccinerende artsen kunnen 
hebben. Er werd wel op gelet dat de geselecteerde gemeente met het laagste aantal inwoners 
voldoende kinderen van 18-24 maand telde (meer dan 160 kinderen tussen 0 en 5 jaar op 1/1/2004). 
In de provincie Antwerpen (35 steekproefpunten) werden zo 26 gemeenten geselecteerd (2 
steekproefpunten in Mechelen en 9 in Antwerpen), in de provincie Limburg 17 steekproefpunten aan 
16 gemeenten (2 steekproefpunten in Genk), in de provincie Oost-Vlaanderen 28 steekproefpunten 
aan 24 gemeenten (5 steekproefpunten in Gent), in de provincie Vlaams-Brabant werden 22 
steekproefpunten toegewezen aan 21 gemeenten (2 steekproefpunten in Leuven); en in de provincie 
West-Vlaanderen 23 steekproefpunten aan 20 gemeenten (2 steekproefpunten in Oostende en 3 in 
Brugge). Er werd geen extra steekproef genomen in grote steden, wat in 1999 wel is gebeurd. Dit 
omdat er geen gelijktijdige vaccinatiegraadmeting in Wallonië is zoals in 1999, waarmee vergeleken 
zou kunnen worden. Verder is er geen duidelijk argument om een extra steekproef in steden te 
verantwoorden. Het is immers niet de bedoeling om onderzoek te doen op lokaal niveau, de kleinste 
geografische eenheid waarover uitspraken zullen worden gedaan binnen dit studie-opzet is de 
provincie. 
 
In een tweede stap werd een lijst met de geselecteerde gemeenten en het aantal te selecteren 
kinderen in de beschreven leeftijdsgroepen per gemeente doorgestuurd naar het Rijksregister, met de 
vraag uit elke gemeente bij toeval 16 (12 + 4 reserve) namen en adressen te genereren van kinderen 
geboren tussen 30/6/03 en 15/11/03, en 18 (12 + 6 reserve) kinderen geboren in 1991. De selectie 
van geboortedata van zuigelingen was zo voorzien dat deze kinderen in mei en juni 2005 tussen 18 
en 24 maand oud zouden zijn. Er werden meer reserve adressen gevraagd voor adolescenten, omdat 
hier een extra uitval door achterstand in de schoolloopbaan te voorzien was. De lijst met adressen 
was beschikbaar op 26/4/05. Vervolgens werd een bestand aangemaakt dat de koppeling tussen de 
unieke code per vragenlijst en de persoonsgegevens mogelijk maakte. De adressen werden 
gescheiden in een eerste lijst (basislijst) van 1500 adressen per leeftijdsgroep, en een tweede lijst 
(reservelijst) met vervangadressen per leeftijdsgroep.  
 
 
3.8 Uitvoering van het veldwerk 
 
De vragenlijsten en toestemmingsformulieren werden afgewerkt en gedrukt tegen einde april 2005. De 
voorziene periode voor afname van de vragenlijsten was 2 maanden, m.n. mei en juni 2005. 
Op 2 mei 2005 werd naar alle 3000 adressen van de basislijst een informatiebrief over de studie 
verstuurd, opgesteld vanuit de uitvoerende universiteiten (UA, K.U.Leuven en VUB). 
 
Voor de uitvoering van het veldwerk werd samengewerkt met een enquêtebureau, zoals ook bij de 
vorige meting in 1999 gebeurde. Deze procedure garandeerde een snelle en professionele uitvoering 
van het onderzoek, omdat dit bureau kon terugvallen op een netwerk van ervaren enquêteurs waarbij 
een hoge standaard van ondervragen en respons te verwachten viel. De enquêteurs waren op deze 
manier ook onafhankelijk van de onderzoeksinstellingen, wat de vertrouwelijkheid t.o.v. de 
ondervraagden bevorderde. 
Op basis van offerte en ervaring werd het enquêtebureau Field Quality Control (FQC), gevestigd te 
2000 Antwerpen, Oudaan 15b, geselecteerd voor de uitvoering van het veldonderzoek. Dit 
enquêtebureau engageerde een 80-tal enquêteurs, die elk in 1 of meerdere steekproefpunten de 
vragenlijsten voor beide leeftijdsgroepen zouden afnemen. Enkel ervaren enquêteurs, die reeds 
eerder met het enquêtebureau hadden samengewerkt, werden ingezet. Zij kregen per telefoon een 
inleidende uitleg over de studie en de praktische aspecten, en moesten naast een contract ook een 
‘vertrouwelijkheidsclausule’ ondertekenen. Dit is een schriftelijke verklaring dat zij de regels der 
beroepsethiek en de vereisten inzake vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens en 
gegevens meegedeeld door het Rijksregister strikt zouden waarborgen. Ze werden verder opgeleid 
tijdens een trainingssessie die per provincie werd georganiseerd, tussen 3 en 11 mei 2005. Deze 
trainingssessies werden geleid door de verantwoordelijke onderzoekers van de Universiteit Antwerpen 
(UA) en de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven), in aanwezigheid van o.a. de field manager 
van FQC. De trainingssessie werd opgenomen op video, zodat ook de enquêteurs die op geen enkele 
sessie konden aanwezig zijn dezelfde training kregen. Tijdens de sessie werd de achtergrond en het 
doel van de studie uitgelegd en basisinformatie gegeven over de vaccinaties en de aanbevolen 
vaccinatieschema’s in de bevraagde leeftijdsgroepen. Verder werd de opbouw van de vragenlijst 
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overlopen en de achtergrond van elke vraag verduidelijkt, en ingegaan op spontane vragen. Elke 
enquêteur kreeg ook een schriftelijke handleiding, die onder meer de aanbevolen vaccinatieschema’s 
voor elke leeftijdsgroep bevatte. Daarnaast ontvingen ze enkele werkinstrumenten, met name een 
fiche met de inkomenscategorieën waarmee het inkomen werd bevraagd, met op de achterzijde een 
quasi-volledige lijst van pediatrische vaccins die in België op de markt zijn, alsook een steekkaart met 
courante afkortingen voor vaccins, met de deadline voor het indienen van de enquêtes, en met 
contactadressen voor vragen of problemen.  
Het enquêtebureau kreeg van de onderzoekers de geadresseerde en voorgenummerde enquêtes 
toegeleverd, geklasseerd per gemeente. FQC verdeelde deze enquêtes over de enquêteurs die de 
bevraging in de betreffende gemeente zouden uitvoeren. 
De enquêteurs kregen om praktische redenen zowel de vooraf geadresseerde vragenlijsten uit de 
eerste lijst mee, als de eveneens vooraf geadresseerde vragenlijsten met vervangadressen. Ze 
mochten een vervangadres echter pas bezoeken nadat ze FQC hadden verwittigd, en een week de 
tijd hadden gelaten voor de verzending van een verwittigingsbrief.  
 
De volgende situaties gaven aanleiding tot vervanging: 
 
• De familie is tot 3 maal niet bereikbaar op het opgegeven adres  

(Pogingen dienden gespreid te worden in de tijd en zowel ‘s avonds als overdag als in het 
weekend te gebeuren; telefonisch afspreken werd pas toegelaten na 2 vruchteloze huisbezoeken. 
Dit om te vermijden dat nog snel vaccinaties in orde zouden worden gemaakt, met mogelijke 
vertekening van de resultaten tot gevolg.) 

• Een telefonische weigering die rechtstreeks door de ouders bij FQC werd gemeld; waarbij de 
reden van weigering werd genoteerd 

• Een onoverkomelijk taalprobleem 
• Voor adolescenten gold specifiek dat de leerling ten laatste het vorig schooljaar voor het eerst in 

het 1e jaar secundair moest gezeten hebben. Dit werd door de enquêteur nagegaan vooraleer de 
bevraging te starten. 

 
De enquêteurs moesten de vragenlijst aan huis afnemen van de voornaamste verzorger van het kind. 
Vooraleer de bevraging kon starten, moest schriftelijke toestemming verkregen zijn. Indien de ouders 
op het moment van het huisbezoek deelname weigerden, moest de reden van weigering genoteerd 
worden alsook het geslacht en de geboortedatum van het kind (deze waren nog niet bekend, omdat 
de privacycommissie geen machtiging had verleend om deze gegevens van het Rijksregister 
toegeleverd te krijgen). Bij weigering van deelname op het moment van het huisbezoek werd de 
enquête als uitgevoerd beschouwd en werd deze niet meer vervangen, om de selectiebias niet te 
vergroten. Anders bestaat immers het risico dat mensen die weigerachtig staan t.a.v. vaccinaties en 
daarom deelname aan deze studie weigeren, zouden vervangen worden doo rmensen die wel 
gemotiveerd zijn voor vaccinatie. 
De vaccinatietoestand werd nagegaan aan de hand van bestaande vaccinatieboekjes of -kaarten, en 
niet op basis van herinneringen van de ouders of hun vervangers. Het strengste criterium voor het 
bepalen van de vaccinatiegraad wordt op deze manier gevolgd. De andere vragen, die niet 
rechtstreeks met de naam, dosis en datum van de toegediende vaccins verband hielden, werden op 
basis van de mondelinge informatie van de respondent ingevuld. 
Het uitvoeren van enquêtes startte op 7 mei 2005.Als einddatum voor het indienen van ingevulde 
vragenlijsten werd 30 juni 2005 vooropgesteld. Enquêtes werden per koerier verstuurd naar FQC. 
Deze laatste volgde het verloop van de bevraging op en contacteerde de onderzoekers bij 
'probleemgevallen' of vragen van enquêteurs. Elke enquête werd door FQC gecontroleerd op 
volledigheid en leesbaarheid van invullen, bovendien werden de eerste 10% afgenomen vragenlijsten 
van elke enquêteur ter controle nagelezen door de coördinerende onderzoekers van UA en KUL, en 
zo nodig werd de enquêteur gecontacteerd om de afname van de enquêtes bij te sturen.  
 
Op 14 juli 2005 (8 à 9 weken na de start) waren 90% van de ingevulde vragenlijsten toegekomen bij 
FQC. Wegens specifieke omstandigheden kregen 8 steekproefpunten de tijd tot 31 juli 2005 om de 
vragenlijsten af te nemen: 2 enquêteurs die samen 5 steekproefpunten (n = 60 + 60) in Limburg en 
Vlaams-Brabant zouden bevragen trokken hun engagement laattijdig in en moesten vervangen 
worden; van 2 steekproefpunten (n = 24 + 24) gingen de enquêtes verloren en deze gezinnen 
moesten opnieuw bevraagd worden; 1 enquêteur presteerde ondermaats in het documenteren van 
vaccinatiegegevens van adolescenten en haar enquêtes uit deze leeftijdsgroep werden opnieuw 
uitgevoerd op vervangadressen (n = 6).  
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Langere tijd voor de enquêtering werd niet toegestaan omdat de oudste uitgelote kinderen dan te ver 
buiten de categorie 18-24 maand zouden vallen, en omdat de laatst ondervraagde kinderen anders 
aanzienlijk meer tijd/kans zouden hebben gehad om vaccinaties toegediend te krijgen dan de eerst 
ondervraagde kinderen. Uiteindelijk waren de laatste enquêtes binnen op 8 augustus 2005.  
 
 
3.9 Verwerking  
 
In de loop van juli en augustus 2005 werden de enquêtes automatisch ingelezen via een scanner in 
een gemeenschappelijk databestand voor beide leeftijdsgroepen. Voor een aantal enquêteformulieren 
was automatisch inlezen niet mogelijk, en bijgevolg werden deze handmatig ingevoerd door een 
onderzoeker. Bovendien werden ook vrije tekstvelden handmatig ingevoerd, en automatisch ingelezen 
tekstvelden gecorrigeerd en gecodeerd. 
Verder werd het volledige databestand uitgezuiverd (opsporen en correctie van leesfouten, aanvullen 
of hercoderen van ontbrekende informatie,…) in de loop van september tot november 2005. Dit 
gebeurde in de Universiteit Antwerpen voor de jongste leeftijdsgroep en in de K.U.Leuven voor de 
adolescenten. Begin november 2005 werden de bijgewerkte gegevens bijeengebracht en werd een 
aantal bijkomende variabelen gecreëerd om aanvulling van vaccinatiedata te kunnen documenteren, 
en vaak vermelde vaccins buiten het aanbevolen vaccinatieschema apart te kunnen ingeven. 
In de loop van oktober en november 2005 werden CLB’s, kinderartsen en huisartsen van 
ondervraagde kinderen aangeschreven om aanvullende vaccinatiegegevens te leveren indien het 
vaccinatiedocument op het moment van de ondervraging thuis niet of onvolledig beschikbaar was. 
Ook gegevens van Kind en Gezin werden in deze periode opgevraagd om dezelfde reden via 
Vaccinnet en zonodig via de datacellen van Kind en Gezin of via de regiohuizen. Vervolgens werden 
de gegevens uit de enquête aangevuld met de verkregen informatie uit externe bron, naarmate deze 
in beide onderzoekscentra toekwam. Niet antwoordende artsen of CLB’s kregen een herinnering of 
werden telefonisch gecontacteerd.  
Indien de externe bron een vaccinatiedatum opleverde die in of na de periode van enquêtering viel, 
dus na 7 mei 2005, werd deze niet overgenomen. Dit om mogelijke invloed door de bevraging zelf uit 
te sluiten.  
 
De hierna besproken resultaten, met uitzondering van de beschrijving van de respons op de 
bevraging, zijn gebaseerd op de enquêteformulieren die in het definitieve databestand werden 
opgenomen. Respons- en vervangingsgegevens werden door het enquêtebureau in een apart 
bestand gedocumenteerd. 
Voor de berekening van de vaccinatiegraad werd de prevalentie van toedienen berekend per 
aanbevolen vaccindosis. Elke gedocumenteerde dosis werd in rekening gebracht, ongeacht de leeftijd 
van toedienen en ongeacht het interval met de vorige dosis van het vaccin. Als noemer werd 
geopteerd voor de populatie kinderen waarvan de ouders toestemming tot deelname gaven, ongeacht 
of de vaccinatiegegevens konden gerecupereerd worden. Dit komt overeen met een minimale 
schatting van de vaccinatiegraad in deze populatie, want het was niet altijd mogelijk volledige 
informatie uit externe bron te bekomen (wegens ontbreken van toestemming hiertoe, of niet 
antwoorden van de aangeschreven arts, of doordat niet van alle artsen die het kind gevaccineerd 
hadden contactgegevens beschikbaar waren,..). Niet gedocumenteerde vaccindosissen (na aanvulling 
uit externe bron) werden als niet gegeven beschouwd, ook als de ouders beweerden dat het kind 
volledig gevaccineerd was. Kinderen zonder vaccinatiedocument werden als niet gevaccineerd 
beschouwd als ook uit andere bronnen geen vaccinatiegegevens konden worden bekomen, ook als ze 
volgens de ouders wel gevaccineerd waren. 
 
Tenslotte werd een statistische analyse uitgevoerd. Voor de berekening van het 95% 
betrouwbaarheidinterval en voor de analyse van de determinanten van de vaccinatiegraad werd 
steeds het cluster design van de steekproef in rekening gebracht. In de leeftijdgroep 18 – 24 maanden 
werd bij de modelopbouw bijkomend een weging naar leeftijd en geslacht uitgevoerd. De vergelijking 
van de vaccinatiegraad over verschillend groepen werd voor elk vaccin afzonderlijk gerealiseerd met 
de chi-kwadraat toets of logistische regressieanalyse; de volledigheid van het vaccinatieschema 
(alleen de leeftijdgroep 18 – 24 maanden) werd getoetst met een geordende of multinomiale 
logistische regressie. Voor de analyse werd gebruik gemaakt van SPSS versie 13.0 en Stata versie 9 
(leeftijdgroep 18 – 24 maanden), en het Survey package versie 3.3 voor R versie 2.2.1 (T. Lumley en 
het R Development Core Team, www.r-project.org)(adolescenten). De analyse van de leeftijdgroep 18 
– 24 maanden gebeurde in overleg met het Centrum voor Statistiek van de Universiteit Hasselt. 
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DEEL II:  Resultaten perceel 1: Kinderen tussen 18 tot 24 
 maand 
 
 
1. Beschrijving van de steekproef 
 
1.1 Samenstelling van de steekproef en respons 
 
Tabel 2.1: overzicht van de respons op de bevraging 

 Zuigelingen Adolescenten 

 n % n % 

Vooropgesteld aantal 1500 100 1500 100 

Niet uitgevoerd 24 1.6 5 0.3 

Verloren dossiers 5 0.3 14 0.9 

Weigering aan huis  117 7.8 137 9.1 

Afgewerkte dossiers 1354 90.3 1344 89.6 
 
Van de 1500 gezinnen die initieel werden aangeschreven (basislijst), weigerden er 48 (3.2%) nog voor 
het huisbezoek via de telefoon de deelname aan het onderzoek. Als reden werd “wenst niet mee te 
werken” (n=20), “geen tijd” (n=14), “geen interesse” (n=9) of “praktische omstandigheden” (n=5) 
opgegeven.  
Bijkomend konden 203 (13.5%) kinderen na drie bezoeken niet bereikt worden, ofwel kenden hun 
ouders onvoldoende Nederlands om een betrouwbare enquête af te nemen.  
Niet bereikte gezinnen en telefonische weigeringen werden vervangen door gezinnen uit de 
reservelijst van dezelfde gemeente. De reden van vervanging (buiten weigering) werd door het 
enquêtebureau gedocumenteerd voor 162/203 vervangingen uit de basislijst. Hieruit kan volgende 
verdeling worden afgeleid: niet bereikbaar na 3 pogingen (50%); verhuisd of fout adres (37%); 
taalprobleem (7%); vaste verblijfplaats niet in België (1%); onbekend (5%). 
 
Er waren opvallend veel vervangingen (25% of meer) nodig in 8 Vlaams-Brabantse gemeenten (w.o. 4 
Brusselse randgemeenten). Buiten Vlaams-Brabant waren er slechts 2 Antwerpse (niet Antwerpen), 2 
Limburgse, 1 West-Vlaamse en 1 Oost-Vlaamse gemeente (Gent) waar 25% of meer van de adressen 
dienden vervangen te worden. Slechts 4 van de aangeschreven gezinnen uit de reservelijst weigerden 
telefonisch hun medewerking nog voor het huisbezoek werd uitgevoerd, en werden dus nogmaals 
vervangen. 
 
Hoofdzakelijk wegens tekort aan vervangadressen binnen dezelfde gemeente (zeker als meerdere 
vervangadressen nodig waren om een bevraging uiteindelijk te kunnen uitvoeren) en deels ook door 
het verlopen van de tijdslimiet konden in totaal 24 enquêtes uiteindelijk niet uitgevoerd worden, 
waarvan 18 in Vlaams-Brabant. Het tekort aan uitgevoerde enquêtes bedroeg 25% of meer in 1 
Antwerps steekproefpunt (niet Antwerpen), 1 Oost-Vlaams steekproefpunt (niet Gent), en 5 Vlaams-
Brabantse steekproefpunten (w.o. 4 Brusselse randgemeenten).  
 
In totaal werden 1476 gezinnen aan huis bezocht, wat overeenstemt met 98.4% van het 
vooropgestelde aantal. Dit resulteerde bij 117 (8%) gezinnen in een weigering tot deelname aan het 
onderzoek, wat 3% hoger ligt dan in de studie van 1999. Deze weigeringen aan huis werden niet 
vervangen om de selectiebias niet te vergroten. 
De reden van weigering aan huis werd voor 82% van de dossiers vermeld. Als meest voorkomende 
redenen werden vermeld “geen tijd” of “wenst niet mee te werken” (73%), of “persoonlijke 
omstandigheden” (7%). Twee enquêtes (2%) werden geweigerd omdat de ouders tegen vaccinaties 
gekant waren. De weigeringen aan de deur waren niet evenredig verdeeld over de provincies. Het 
verschil is significant (χ², p < 0.001). In West-Vlaanderen en Limburg waren er opvallend minder 
weigeringen aan de deur. 
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Het documenteren van minimale gegevens bij weigering was in de praktijk meestal niet mogelijk, 
vermits mensen niets wilden zeggen of zelfs weigerden de deur te openen. In 75% van de geweigerde 
dossiers zijn daardoor geen gegevens over het kind beschikbaar (geslacht, geboortedatum, relatie 
van de respondent met het kind), zodat hierover geen uitspraken mogelijk zijn.  
 
Van de afgenomen enquêtes gingen er in totaal 5 verloren tussen afname en verwerking. 
 
Tabel 2.2: respons per provincie in absolute aantallen (%) 

Provincie Clusters Gemeenten Huisbezoeken Weigeringen Inclusies 

Antwerpen 35 26 417 (28.3) 44 (10.6) 373 (90.1) 

Limburg 17 16 204 (13.8) 8 (3.9) 196 (96.1) 

Oost-Vlaanderen 28 24 332 (22.5) 35 (10.5) 297 (89.5) 

Vlaams-Brabant 22 21 245 (16.6) 24 (9.8) 221 (90.2) 

West-Vlaanderen 23 20 278 (18.8) 6 (2.2) 272 (97.8) 

Vlaanderen 125 107 1476 (100.0) 117 (7.9) 1354 (91.7) 
 
 
De verdeling over de provincies van effectief uitgevoerde enquêtes op adressen uit de basislijst en op 
adressen uit de reservelijst was statistisch niet significant verschillend (X² test, p = 0.14); er is dus in 
de verschillende provincies ongeveer even frequent vervangen (12-18% van de adressen werden 
minstens éénmaal vervangen).  
 
 
1.2 Relatie van de ondervraagde met het kind 
 
In de grote meerderheid van de gevallen werd de enquêteur te woord gestaan door de (pleeg)moeder 
(79,3 %), gevolgd door de vader (16.9%). Verder werden enkele enquêtes beantwoord door beide 
ouders samen (0,9%) of door een grootouder (1.6%). Eén enquête werd beantwoord door een 
schoonzus, en één door de babysit. Bij 13 dossiers werd niet aangegeven wie de vragenlijst 
beantwoordde. 
 
 
2. Demografische gegevens  
 
De percentages worden steeds berekend op het totaal aantal kinderen voor wie de ouders de 
toestemming tot deelname gaven (n=1354), met aftrek van de blanco antwoorden. Het totaal dat in 
rekening gebracht werd en het aantal blanco antwoorden worden steeds vermeld. 
 
 
2.1 Leeftijd en geslacht van het kind 
 
De geboortedatum van de kinderen in de steekproef varieerde tussen 13 maart en 15 november 2003. 
De exacte datum van afname per enquête is niet bekend, maar gezien de bevraging liep van 7 mei tot 
31 juli 2005, komt dit overeen met een leeftijd die minstens 18 maand tot maximum 28,5 maand kon 
bedragen. Slechts 4 kinderen waren geboren vóór 30 juni 2003 (2 in maart en 2 in juni 2003), de 
anderen konden op moment van bevraging maximaal 25 maand oud zijn.  
Onder de bevraagde kinderen waren 715 (53%) meisjes en 636 (47%) jongens. Van 12 werd het 
geslacht niet genoteerd, voor 9 ervan kon dit worden afgeleid uit de voornaam. 
Normaal zijn er onder pasgeborenen iets meer jongens dan meisjes (51,2% en 48.8% respectievelijk 
bij kinderen die op 1/1/2004 tussen 0 en 6 maand oud waren) (5). Het is niet duidelijk waarom de 
geslachtsverdeling in de steekproef hiervan verschilt. De verdeling was gelijkaardig in alle Vlaamse 
provincies, maar met de grootste afwijking in de provincie Vlaams-Brabant. Mogelijk ligt de oorzaak op 
niveau van de steekproeftrekking door het Rijksregister, maar doordat het geslacht niet mocht worden 
meegeleverd kan dat niet gecontroleerd worden. 
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Om te corrigeren voor deze afwijkende geslachtsverdeling zullen de gegevens i.v.m. vaccinaties 
gewogen worden voor geslacht. 
 
Tabel 2.3: geslachtsverdeling in de steekproef per provincie 

 Geslacht Totaal 

Provincie Meisje Jongen  

 Aantal % Aantal  % Aantal % 

Antwerpen 189 51.1 181 48.9 370 100.0 

Limburg 101 52.1 93 47.9 194 100.0 

Oost-Vlaanderen 162 54.7 135 45.3 297 100.0 

Vlaams Brabant 125 57.1 94 42.9 219 100.0 

West-Vlaanderen 138 50.7 133 49.3 271 100.0 

Totaal 715 52.9 636 47.1 1351 100.0 
Blanco: n=3 

 
 
2.2 Gezinssamenstelling 
 
De gezinssituatie wordt samengevat in tabel 2.4: 
 
Tabel 2.4: verdeling van de kinderen volgens gezinsamenstelling 

 Aantal % 

Tweeoudergezin 1285 95.5 

Alleenstaande oudera 41 3.0 

Gescheidenb 20 1.5 

Totaal 1346 100.0 
Blanco n=8 
 
a Met alleenstaande ouder wordt de ouder bedoeld die nooit een gezin heeft gevormd met de andere ouder van het bevraagde 

kind, of waarbij die overleden is. Er waren enkel alleenstaande moeders in deze categorie. 
b Hier wordt scheiding van de ouders van het bevraagde kind bedoeld. In 1 geval verbleef het kind bij de papa, in de andere bij 

de mama. 
 
De gezinssituatie werd nagevraagd omwille van de mogelijke invloed op de vaccinatietoestand. 
Hiervoor is eigenlijk de gezinssituatie op het moment van vaccinatie belangrijk. In geval van een nieuw 
gezin, een scheiding of een alleenstaande ouder, werd het jaartal gevraagd sinds wanneer de huidige 
toestand gold. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de situatie op het moment van vaccinatie weinig 
verschilde met die op het moment van bevraging. Het aandeel nieuw samengestelde gezinnen (met 
een niet-biologische ouder t.o.v. het bevraagde kind) in de categorie tweeoudergezinnen bedroeg 
maximaal 1%. 
De gevonden verdeling tussen éénoudergezinnen (hiermee worden verder in dit deel gescheidenen 
en alleenstaanden bedoeld) en tweeoudergezinnen komt redelijk overeen met wat berekend werd uit 
Rijksregistergegevens van 2004 (6): van de kinderen onder de 3 jaar in het Vlaams Gewest leeft 7.3% 
in een éénoudergezin en 87.1 % in een tweeoudergezin. Dat de fractie tweeoudergezinnen in deze 
steekproef hoger is, kan worden verklaard door de jongere leeftijd van de kinderen. 
 
 
2.3 Adoptie- en pleegkinderen 
 
Bij de bevraagde kinderen waren 2 pleegkinderen en 7 adoptiekinderen, waarvan 1 pas na de 
vaccinaties van het eerste levensjaar geadopteerd werd. Dit kleine aantal laat geen verdere analyse 
toe maar heeft allicht weinig invloed op de berekende vaccinatiegraad. 
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2.4 Gezinsgrootte en rangorde van het kind 
 
De bevraagde gezinnen kunnen als volgt worden onderverdeeld wat betreft het aantal kinderen: 
 
• enig kind: 500 (36.9%) 
• 2 kinderen: 575 (42.5%) 
• 3 of meer kinderen: 279 (20.6%) 

86 van deze gezinnen telden 4 of meer kinderen (maximaal 8 kinderen konden genoteerd worden) 
 
Deze verdeling komt goed overeen met de verdeling van het aantal kinderen per gezin in Vlaanderen: 
kinderen jonger dan 3 jaar zijn voor 38% enige kinderen, 41% leven in een gezin met 2 kinderen, en 
21% in een gezin met 3 of meer kinderen (6). 
Uit de geboortedata van de andere kinderen in het gezin blijkt dat 51 (3.8%) van de bevraagde 
kinderen deel uitmaakten van een meerling.  
In 2003 telde het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie in het Vlaams Gewest (SPE) 3.7% kinderen 
die deel uitmaakten van een meerling (7). 
 
Naast het aantal kinderen kan de rangorde van het kind in het bevraagde gezin een invloed hebben 
op de vaccinatietoestand. De verdeling van deze positie onder de gezinnen met meerdere kinderen 
was als volgt: 
 
• jongste kind: 674 (50%), waaronder 20 meerlingen 
• middenpositie: 42 (3%), waaronder 1 meerling 
• oudste kind: 110 (8%), waaronder 2 meerlingen 
 
De middenpositie is uiteraard enkel mogelijk in gezinnen met 3 of meer kinderen. 
 
 
2.5 Leeftijd van de ouders 
 
De geboortedatum van de ouders werd opgevraagd en hieruit werd hun leeftijd op het moment van de 
geboorte van het kind berekend. De leeftijd van de vader was gemiddeld 31.9 jaar en varieerde tussen 
19 en 61 jaar. De leeftijd van de moeder varieerde van 15 tot 49 jaar en was gemiddeld 29.2 jaar, wat 
heel dicht ligt bij de 29.4 jaar die het SPE vond als gemiddelde leeftijd van de moeder bij de bevalling 
in 2003 in het Vlaams Gewest (7). 
 
 
2.6 Herkomst van de ouders (geboorteland en nationaliteit) 
 
Van beide ouders werd zowel nationaliteit als geboorteland opgevraagd. De verdeling wordt 
weergegeven in onderstaande tabel 2.5. 
 
Tabel 2.5: nationaliteit en geboorteland van vader en moeder 

 Vader Moeder 

 Nationaliteit Geboorteland Nationaliteit Geboorteland 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

België 1204 91.4 1152 86.6 1183 90.3 1166 87.0 

Ander EU land 49 3.7 50 3.8 46 3.5 49 3.7 

Niet EU land 64 4.9 128 9.6 81 6.2 126 9.4 

Totaal 1317 100.0 1330 100.0 1310 100.0 1341 100.0 
Blanco: n=37  n=24  n=44  n=13  

*EU= Europese Unie (25 lidstaten) 
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Kind en Gezin registreerde in 2003 18% moeders die bij hun geboorte geen Belgische nationaliteit 
hadden, wat hoger is dan in deze studie(7). 
Indien gekeken wordt naar beide ouders van het kind, of van de alleenstaande ouder indien van 
toepassing, blijkt dat bij 17.4% van de kinderen minstens één van de ouders niet in België geboren is; 
bij 12.3% is minstens één van de ouders niet in de huidige Europese Unie (25 lidstaten) geboren. Dit 
komt goed overeen met de bevindingen van Kind en Gezin, die in 2003 in haar populatie 17.3 % 
kinderen registreerde met minstens 1 ouder van niet-Belgische nationaliteit (7). 
 
Tabel 2.6: nationaliteit en geboorteland van beide ouders samen (of van de alleenstaande 

ouder indien van toepassing) 
Beide Ouders Nationaliteit Geboorteland 

 Aantal % Aantal % 

Beide België 1128 87.1 1107 82.6 

Minstens 1 uit een ander Europees land 64 5.0 68 5.1 

Minstens 1 uit een niet-Europees land 102 7.9 166 12.3 

Totaal 1294 100.0 1341 100.0 
Onbekend 60  13  

 
Naast het geboorteland van de ouders werd ook gevraagd naar het geboorteland van de grootouders, 
omdat cultuur en ideeën ook in de tweede generatie nog invloed kunnen hebben op de 
vaccinatiepraktijk. Daarom werd ook de herkomst van de ouders bepaald, rekening houdend met het 
geboorteland van de grootouders, als weergegeven in tabel 2.7. 
 
Tabel 2.7: herkomst van de ouders (rekening houdend met geboorteland van de grootouders)  

Herkomst ouders Vader Moeder 

 Aantal % Aantal % 

Belgiëa 1085 82.4 1074 81.4 

Ander EU-landb 72 5.5 88 6.7 

Niet EUc-land 160 12.2 157 11.9 

Totaal 1317 100.0 1319 100.0 
Blanco: vader n=37; moeder n=35     
a Belg=ouder zelf en grootouders in België geboren 
b ander EU land=ouder zelf en/of minstens 1 grootouder in een ander EU land geboren (EU= 25 lidstaten) 
c niet EU=ouder zelf en/of minstens 1 grootouder buiten Europa geboren 
 
Bij ouders van niet-EU herkomst heeft de grote meerderheid 2 niet-Europese ouders: van in totaal 
11.3% van de moeders en 11.2% van de vaders zijn beide ouders buiten de EU geboren. 
 
Wanneer naar herkomst van beide ouders van het kind gekeken wordt, blijkt 73% van de kinderen een 
“puur” Belgische origine te hebben, en bij 82% is niemand van ouders of grootouders buiten de EU 
geboren. Bij 9% zijn zowel beide ouders als alle grootouders buiten de EU van de 25 landen geboren.  
 
 
2.7 Opleiding van de ouders 
 
Om het opleidingsniveau te bepalen werd het hoogst behaalde diploma opgevraagd. De verdeling 
binnen de steekproefpopulatie wordt weergegeven in onderstaande tabel. Het valt op dat er meer 
hoger opgeleide moeders dan vaders zijn in de steekproef. 
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Tabel 2.8: hoogste opleiding van de ouders 

 Vader Moeder 

 Aantal % Aantal % 

Geen diploma 19 1.5 19 1.4 

Basisonderwijs 27 2.1 36 2.7 

Beroepsonderwijs 129 9.9 114 8.5 

Lager middelbaar (ASO, TSO) 86 6.6 70 5.2 

Hoger middelbaar (ASO, TSO) 473 36.3 422 31.6 

Hoger niet-universitair 338 26.0 472 35.4 

Universitair 220 16.9 193 14.5 

Andere 10 0.8 8 0.6 

Totaal 1302 100.0 1334 100.0 
Blanco: vader n= 52; moeder n=20     

 
 
2.8 Werksituatie van de ouders 
 
De werksituatie van de ouders wordt samengevat in tabel 2.9. 
Opvallend is dat bijna 8 op 10 van de vaders voltijds werkt, tegenover minder dan 1 op 4 bij de 
moeders.  
 
 
Tabel 2.9: werksituatie van de ouders 

 Vader Moeder 

 Aantal % Aantal % 

Betaald werk niet gespecificeerd 16 1.2 4 0.3 

Voltijds werkend 1036 78.7 524 39.2 

Deeltijds werkend 27 2.1 354 26.5 

Interim werk 4 0.3 2 0.1 

Zelfstandige 155 11.8 76 5.7 

Betaald werk, tijdelijk onderbroken 4 0.3 81 6.1 

Invalide 7 0.5 2 0.1 

Werkzoekend 42 3.2 89 6.7 

Huisman/vrouw 4 0.3 177 13.2 

Student 6 0.5 10 0.7 

Andere 15 1.1 17 1.3 

Totaal 1316 100.0 1336 100.0 
Blanco: vader n=38; moeder n=18     

Wanneer gekeken wordt naar de werksituatie van beide ouders samen, blijken in 71% van de twee-
oudergezinnen beide ouders te werken, in de helft ervan zelfs beide voltijds (zelfstandigen niet 
meegerekend) 
 

DEEL II: Kinderen tussen 18 – 24 maand 24 



Tabel 2.10: werksituatie van beide ouders samen (in een twee-oudergezin) 

 Aantal % 

Beide werken voltijds 440 34.5% 

Beide werkend (niet beide voltijds) 462 36.2% 

Alleen vader werkt 307 24.1% 

Alleen moeder werkt 28 2.2% 

Beide niet werkend 39 3.1% 

Totaal 1276 100.0 
Blanco: n=17; Geen tweeoudergezinnen: n=61   

 
In 2001 had 57.8% van de kinderen onder de 3 jaar 2 werkende ouders volgens gegevens van de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid (8). Mits omrekenen van de percentages naar alle kinderen in deze 
studie bedraagt het percentage met 2 werkende ouders 66.6%, wat hoger is. Volgens dezelfde bron 
waren er bovendien 9.8% gezinnen met enkel niet-werkende ouder(s); in deze steekproef zijn er dat 
5.2% (éénoudergezinnen inbegrepen). 
 
 
2.9 Gezinsinkomen 
 
Aan de ouders werd gevraagd in welke categorie het totale netto gezinsinkomen zich situeerde. De 
categorieën werden getoond op een steekkaart. 
De laagste categorie komt overeen met het gewaarborgd leefloon van een alleenstaande met 
kinderen, de tweede categorie met uitkeringen en met de laagste inkomens. 
In totaal heeft 20.5% van de deelnemers deze vraag niet beantwoord, wat de cijfers minder 
betrouwbaar maakt. Het is immers niet onwaarschijnlijk dat de inkomensverdeling bij niet 
antwoordende ouders anders is dan bij wel antwoordende ouders. 
Anderzijds beschrijft de Panelstudie Belgische Huishoudens (observatiejaar 2002) vergelijkbare 
cijfers: bij gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar had ongeveer 10% een inkomen onder 1478 €, en 
+ 33% een inkomen hoger dan 2975 € (9). 
 
Tabel 2.11: netto gezinsinkomen, per categorie 

Categorie Aantal % 

< €800 7 .5 

€800 tot €1500 105 7.8 

€1500 tot €2000 183 13.5 

€2000 tot €3000 442 32.6 

> €3000 340 25.1 

Niet beantwoord 277 20.5 

Totaal 1354 100.0 
 
 
2.10 Gebruik van kinderopvang 
 
De vraag naar kinderopvang werd op 1 dossier na steeds beantwoord. In totaal maken 994 (73.4%) 
van de ondervraagde gezinnen gebruik van een vorm van kinderopvang. Dit is heel vergelijkbaar met 
de bevindingen van Kind en Gezin in hun enquête naar kinderopvang, uitgevoerd in 2004: bij kinderen 
van 18 tot 24 maand vonden zij dat 72.2% beperkt of regelmatig naar opvang ging (7).  
Ook de aard van de kinderopvang werd nagevraagd. Meerdere opvangvormen konden worden 
aangeduid, vermits sommige gezinnen combineren. Ook opvang door familie werd in de enquête 
vermeld als mogelijke vorm van kinderopvang.  
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De frequentie van vermelding van de verschillende opvangvormen wordt weergegeven in tabel 2.12. 
 
Tabel 2.12: gebruik van kinderopvang (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Aantal % t.o.v totaal (n=1353) 
% t.o.v. kinderen met 

bekende opvang (n=979) 

Kribbe 352 26.0 35.9 

Onthaalmoeder 432 31.9 44.4 

Familie 331 24.4 33.8 

Andere vorm van opvang 6 0.4 0.6 

Aard opvang onbekend 16 1.1 Niet van toepassing 

Geen opvang 359 26.6 Niet van toepassing 
Blanco: n=1    

 
Opvang door een onthaalmoeder wordt met opvang door familie gecombineerd door 5.8% van de 
ouders, kribbe wordt door 3.9% met familie gecombineerd. 
 
Van de 352 kinderen die naar een kribbe gaan, vermeldden 152 ouders (43.2%) dat er mogelijkheid 
tot vaccinatie was in de kribbe, tegenover 174 (49.4%) die vermeldden dat die mogelijkheid er niet 
was. In de overige 26 dossiers werd dit niet genoteerd.  
 
Om na te gaan of de vraag naar kinderopvang steeds goed is beantwoord, werd gekeken naar gebruik 
van kinderopvang in functie van de werksituatie van beide ouders (voor zover deze bekend was). 
Hieruit blijkt dat 8.2 % van de koppels die beide voltijds werken, toch hebben vermeld geen 
kinderopvang te gebruiken, wat onwaarschijnlijk is. 
 
Tabel 2.13: gebruik van kinderopvang volgens de werksituatie van de ouders 

 Gebruik kinderopvang Totaal 

Werksituatie ouders  Nee Ja   

  n % a n % a n % b

Eenoudergezin, werkend 5 16.1 26 83.9 31 2.3 

Eenoudergezin, niet werkend 15 50.0 15 50.0 30 2.2 

Beide ouders werken voltijds 36 8.2 403 91.8 439 32.9 

Beide ouders werken 66 14.3 396 85.7 462 34.6 

Alleen vader werkt, moeder niet 199 64.8 108 35.2 307 23.0 

Alleen moeder werkt, vader niet 6 21.4 22 78.6 28 2.1 

Beide ouders werken niet 27 69.2 12 30.8 39 2.9 

Totaal 354 26.5 982 73.5 1336 100.0 
Blanco: n=18; Eenoudergezin = alleenstaande of gescheiden ouder 
a rijpercentage 
b kolompercentages 
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3. Vaccinatiegraad en gegevens omtrent vaccinatie 
 
 
3.1 Beschikbaarheid van vaccinatiegegevens 
 
Er was geen vaccinatiedocument in huis of te vinden bij 132 (9.8%) van de ondervraagde gezinnen, 
bij 1222 was er wel een document in huis. Dit was niet steeds volledig ingevuld. 
 
 
3.2 Vaccinatiedocumenten 
 
Tabel 2.14 geeft een overzicht van de documenten die als informatiebron gebruikt werden voor het 
noteren van vaccinatiedata. Combinatie van verschillende documenten was mogelijk, maar dit 
gebeurde slechts zelden (1.3%). 
 
Tabel 2.14: vaccinatiedocumenten aanwezig in huis (meerdere antwoorden mogelijk; n = 1207) 

Gebruikte vaccinatiedocumenten Aantal % 

Boekje Kind en Gezin 1152 94.3 

Kaart Vlaamse Gemeenschap 6 0.5 

Kaart van Privé-arts 44 3.6 

Buitenlands document 9 0.7 

Ander document 17 1.4 
Aard document niet opgegeven:15 
Kinderen zonder vaccinatiedocument: 132 
 
 
3.3 Opvragen van vaccinatiegegevens uit externe bron 
 
Van 120 van de 132 kinderen zonder vaccinatiedocument konden de vaccinatiegegevens uit externe 
bron (huisarts, kinderarts, Kind en Gezin) aangevuld worden. Van 12 ervan (verdeeld over 4 
provincies) was dit niet mogelijk omdat er geen toestemming was of de aangeschreven arts niet 
reageerde of niet over de gevraagde gegevens beschikte. In twee van deze 12 gevallen vermeldden 
de ouders zelf dat het kind niet gevaccineerd was.  
Ook als het vaccinatieschema niet volledig was (een 300-tal dossiers) werd, indien er toestemming 
van de ouders was, informatie gezocht uit externe bron.  
Bovendien werd nagegaan of de ingevulde data sterk afweken van de minimumintervallen aanbevolen 
door de Hoge Gezondheidsraad (zie bijlage 10) als norm voor sterk afwijkende minimumintervallen 
werd gebruikt: minstens 5 dagen te vroeg bij een minimuminterval van 28 dagen of minstens 3 weken 
te vroeg bij een minimumleeftijd van 12 maanden). Ook in deze gevallen werd indien mogelijk 
informatie gezocht uit externe bron om de datum te verifiëren. Dit is voor de helft van deze dossiers 
effectief gebeurd, waarbij het in 70% van de gevallen om een duidelijke transcriptiefout bleek te gaan. 
In totaal werden 62 artsen gecontacteerd, en 255 vaccinatiedossiers van Kind en Gezin opgevraagd. 
 
 
3.4 Vaccinatiegraad  
 
Zoals vermeld in deel I werd de vaccinatiegraad berekend voor de populatie kinderen waarvan de 
ouders toestemming tot deelname gaven (n = 1354). Kinderen zonder vaccinatiegegevens werden als 
niet gevaccineerd beschouwd; ook alle dosissen die niet thuis of bij de vaccinerende arts waren 
gedocumenteerd, werden beschouwd als niet toegediend (minimale vaccinatiegraad). Er werd hierbij 
geen rekening gehouden met het correct toepassen van het aanbevolen schema. 
 
Omwille van de afwijkende geslachtsverdeling werd een weging uitgevoerd, afgestemd op de reële 
geslachtsverdeling van kinderen in de verschillende provincies. Deze werd afgeleid uit de 
bevolkingscijfers van kinderen die 1 tot 6 maand oud waren op 1/1/2004. De 2 kinderen geboren in 
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maart 2003 en de 3 kinderen waarvan het geslacht niet bekend was, moesten uitgesloten worden om 
deze weging te kunnen uitvoeren. Deze 5 uitgesloten kinderen waren volledig gevaccineerd.  
Uiteindelijk werd de vaccinatiegraad dus berekend met een noemer van 1349 kinderen, die allemaal 
tussen 18 en 26 maand oud waren. 
 
 
 3.4.1 Vaccinatiegraad per toegediende dosis in Vlaanderen 
 
Het design effect bij de berekening van de vaccinatiegraad voor Vlaanderen varieerde tussen 0.9 en 
1.4. 
 
Tabel 2.15: vaccinatiegraad in Vlaanderen per dosis, uitgedrukt in procenten (met 95% 

betrouwbaarheidsinterval) (n = 1349)  

Vlaanderen Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3a Dosis 4 

Polio 99.0 (98.5-99.5) 98.6 (97.9-99.2) 98.2 (97.4-98.9) 93.1 (91.8-94.4) 

DTP 98.7 (98.1-99.3) 98.2 (97.4-99.0) 97.9 (97.0-98.8) 92.9 (91.6-94.2) 

Hib 98.1 (97.4-98.8) 97.6 (96.7-98.5) 97.2 (96.3-98.2) 92.6 (91.2-94.0) 

Hepatitis Ba 96.9 (95.9-97.9) 96.1 (94.9-97.3) 92.2 (90.8-93.7) 10.1 (8.2-11.9) 

MBR 94.0 (92.6-95.3)    

Meningokok Cb 94.1 (92.8-95.4)    
a voor hepatitis B werd zowel het 3-dosisschema als het 4-dosisschema gebruikt in de periode waarop deze studie betrekking  
 heeft 
b voor meningokokken van serogroep C werd in deze tabel geen rekening gehouden met de startleeftijd. 
  De resultaten zijn gewogen voor geslacht 
 
In het allerslechtste scenario zou men ervan uitgaan dat alle 117 kinderen van wie de ouders 
deelname weigerden ook niet gevaccineerd waren. Bij berekening met een noemer n = 1471 
(weigeringen inbegrepen) zouden met deze veronderstelling bovenstaande cijfers met ongeveer 8% 
dalen. Het is inderdaad mogelijk dat de populatie weigeraars meer onvolledig of niet gevaccineerde 
kinderen bevat dan de meewerkende populatie, al zijn hiervoor geen concrete aanwijzingen. 
 
Vermits slechts van 12 peuters de vaccinatiegegevens niet teruggevonden werden, zouden de cijfers 
weinig veranderen in een best-case scenario waarin niet gedocumenteerde kinderen als wel 
gevaccineerd beschouwd worden. Uitsluiten van deze 12 niet gedocumenteerde kinderen uit de 
noemer heeft ook weinig effect op de cijfers. 
 
 
 3.4.2 Vaccinatiegraad per toegediende dosis per provincie 
 
Het design effect op de provinciale cijfers varieerde tussen 0.9 en 2.2. 
 
Tabel 2.16: vaccinatiegraad in de provincie Antwerpen per dosis, uitgedrukt in procenten (met 

95% betrouwbaarheidsinterval) (n = 369) 

Antwerpen Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Polio 99.1 (98.1-100) 98.6 (97.4-99.8) 98.0 (96.7-99.4) 93.2 (91.1-95.3) 

DTP 98.9 (97.8-100) 98.0 (96.4-99.6) 97.8 (96.1-99.4) 92.7 (90.7-94.7) 

Hib 98.0 (96.6-99.4) 97.5 (95.7-99.2) 97.2 (95.4-99.0) 92.7 (90.7-94.7) 

Hepatitis B 96.2 (94.1-98.3) 95.9 (93.6-98.2) 93.5 (91.1-95.8) 14.0 (9.5-18.4) 

MBR 94.0 (91.4-96.6)    

Meningokok C 94.0 (91.4-96.6)    
Aantal dossiers zonder vaccinatiegegevens: 3 

 

DEEL II: Kinderen tussen 18 – 24 maand 28 



Tabel 2.17: vaccinatiegraad in de provincie Limburg per dosis, uitgedrukt in procenten (met 
95% betrouwbaarheidsinterval) (n = 194) 

Limburg Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Polio 100.0 (*-100) 99.4 (98.3-100) 99.4 (98.3-100) 96.0 (93.2-98.8) 

DTP 99.5 (98.5-100) 99.0 (96.8-100) 99.0 (96.8-100) 96.5 (93.7-99.3) 

Hib 99.0 (97.6-100) 98.0 (95.5-100) 98.0 (95.5-100) 96.5 (93.7-99.3) 

Hepatitis B 97.5 (95.0-100) 96.0 (91.7-100) 94.0 (89.8-98.2) 6.6 (2.7-10.5) 

MBR 94.8 (91.0-98.6) -   

Meningokok C 94.4 (90.7-98.2)    
Aantal dossiers zonder vaccinatiegegevens: 0 
*de exacte ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval kan niet berekend worden 

 
Tabel 2.18: vaccinatiegraad in de provincie Oost-Vlaanderen per dosis, uitgedrukt in procenten 

(met 95% betrouwbaarheidsinterval) (n = 297) 

Oost-
Vlaanderen 

Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Polio 98.9 (97.7-100) 98.3 (96.5-100) 97.9 (95.5-100) 91.8 (88.3-95.2) 

DTP 98.9 (97.7-100) 98.3 (96.5-100) 97.9 (95.5-100) 91.2 (87.5-94.8) 

Hib 98.0 (96.1-99.8) 97.3 (95.1-99.5) 96.5 (93.6-99.4) 90.2 (86.0-94.3) 

Hepatitis B 97.9 (95.7-100) 96.4 (93.8-99.1) 91.8 (88.3-95.2) 8.1 (4.2-12.0) 

MBR 91.8 (88.6-94.9)    

Meningokok C 93.1 (90.1-96.1)    
Aantal dossiers zonder vaccinatiegegevens: 2 

 
Tabel 2.19: vaccinatiegraad in Vlaams Brabant per dosis, uitgedrukt in procenten (met 95% 

betrouwbaarheidsinterval) (n = 218) 

Vlaams 
Brabant 

Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Polio 99.0 (97.7-100) 99.0 (97.7-100) 98.5 (96.8-100) 95.1 (92.3-97.9) 

DTP 98.5 (96.8-100) 98.5 (96.8-100) 97.9 (96.0-99.9) 95.1 (92.3-97.9) 

Hib 98.1 (96.2-100) 98.1 (96.2-100) 97.6 (95.5-99.6) 94.7 (91.7-97.8) 

Hepatitis B 96.1 (93.2-98.9) 95.0 (91.4-98.5) 91.6 (87.2-96.0) 8.7 (5.1-12.2) 

MBR 95.3 (92.1-98.5)    

Meningokok C 94.7 (91.2-98.3)    
Aantal dossiers zonder vaccinatiegegevens: 2 
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Tabel 2.20: vaccinatiegraad in West-Vlaanderen per dosis, uitgedrukt in procenten (met 95% 

betrouwbaarheidsinterval) (N=271) 

West-
Vlaanderen 

Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Polio 98.2 (96.7-99.7) 97.8 (96.3-99.4) 97.5 (95.8-99.1) 90.7 (86.8-94.7) 

DTP 97.8 (96.2-99.4) 97.5 (95.8-99.1) 97.5 (95.8-99.1) 90.7 (86.8-94.7) 

Hib 97.8 (96.2-99.4) 97.5 (95.8-99.1) 97.5 (95.8-99.1) 90.7 (86.8-94.7) 

Hepatitis B 97.1 (95.1-99.1) 97.1 (95.1-99.1) 90.0 (86.6-93.5) 10.2 (5.7-14.7) 

MBR 94.9 (92.0-97.7)    

Meningokok C 94.5 (91.8-97.1)    
Aantal dossiers zonder vaccinatiegegevens: 5 
 
 
 3.4.3 Bespreking per toegediend vaccin 
 
  3.4.3.1 Intramusculair Poliovaccin (IPV) 
 
Vaccinatiegraad 
 
Polio is de enige wettelijk verplichte vaccinatie. Zoals verwacht is de vaccinatiegraad voor polio de 
hoogste van alle vaccins voor alle dosissen, maar het verschil met de andere aanbevolen vaccins is 
klein. De kritische drempel voor onderbreken van de circulatie varieert volgens de literatuur tussen 50 
en 93% (10,11); de WGO streeft een vaccinatiegraad van 90% na voor eliminatie van polio (12). Deze 
drempel wordt voor alle dosissen bereikt, zelfs de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval voor 
de vierde dosis ligt boven de 90%.  
Ook op provinciaal niveau wordt een vaccinatiegraad van 90% bereikt voor alle dosissen, maar in 
Oost- en West-Vlaanderen daalt de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval voor de 4de dosis 
onder de 90%.  
 
De aanbeveling over poliovaccinatie van de HGR (versie 2002) is enigszins dubbelzinnig wat betreft 
het aanbevolen aantal dosissen voor een volledige poliovaccinatie, ze zegt letterlijk: “Voor polio is de 
inspuiting van 3 dosissen bij wet vastgelegd. Twee dosissen tijdens het eerste levensjaar en 1 tijdens 
het tweede levensjaar. Om het gebruik van combinatievaccins, waar m.b.v. een beperkt aantal 
inentingen bescherming kan worden geboden tegen verschillende ziektes, te bevorderen, is het 
volgens de vaccinatiekalender aanbevolen om 4 dosissen toe te dienen, met name drie dosissen met 
een tussentijd van 4 weken tijdens het 1ste levensjaar en 1 herhalingsinenting tijdens het 2de 
levensjaar. Indien geen gebruik gemaakt wordt van combinatievaccins kan het aantal toegediende 
dosissen tijdens het eerste levensjaar tot 2 worden beperkt, met 8 weken tussentijd.” 
Vermits combinatievaccins met IPV algemeen werden gebruikt in 2003 en 2004, werd geopteerd een 
kind als volledig gevaccineerd te beschouwen als het 4 dosissen poliovaccin toegediend kreeg. Het 
percentage volledig tegen polio gevaccineerde kinderen bedroeg volgens deze norm 93.1% (95%CI: 
91.8-94.4%). In 1999 was een schema met 3 dosissen oraal poliovaccin een volledig schema, dit werd 
behaald door 96.2% (95%CI: 95.1-97.4%) van de kinderen. Er is dus een lichte maar significante 
daling (de betrouwbaarheidsintervallen overlappen niet) van het aantal kinderen dat een volledige 
vaccinatie tegen polio krijgt. In totaal kregen 7 kinderen (0.5%) 3 dosissen poliovaccin met voldoende 
tussentijd tussen de eerste 2 dosissen voor een werkzaam 3-dosisschema, maar dat is onvoldoende 
om de daling te verklaren. 
 
Compliance 
 
Bovendien werd gekeken naar de compliance met betrekking tot de minimum intervallen tussen 
dosissen en minimumleeftijden voor dosissen, zoals aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad (zie 
bijlage 10). Indien deze minimumintervallen en -leeftijden niet worden gerespecteerd, bestaat de kans 
dat de vaccinatie onvoldoende bescherming biedt op korte en/of lange termijn. Het percentage 
kinderen dat met respect voor deze minimumleeftijden en -intervallen is gevaccineerd met een 

DEEL II: Kinderen tussen 18 – 24 maand 30 



voldoende aantal dosissen (een 3-dosisschema is voor polio ook mogelijk), geeft dus een beeld van 
de minimale beschermingsgraad. Voor polio bedraagt dit percentage 85.6% (95%CI: 83.6-87.6).  
De meest frequente afwijking is het inkorten van een 4-weken interval t.o.v. het vorige vaccin tot 24 à 
27 dagen: dit is het geval bij 2 à 3% van de toegediende tweede en derde dosissen. Nog kortere 
intervallen zijn zeldzaam, bovendien toonde validering met gegevens uit externe bron aan dat het dan 
vaak om transcriptiefouten gaat. Vooral bij kinderen die later zijn gestart of in de loop van het schema 
vertraging hebben opgelopen, wordt het minimum interval van 6 maand tussen de voorlaatste en de 
laatste dosis vaak niet gerespecteerd: dit is het geval bij 1.4% van de toegediende vierde dosissen. 
Bovendien wordt 0.9% van de vierde dosissen toegediend vóór het kind de leeftijd van 1 jaar bereikt 
heeft. 
 
 
  3.4.3.2 Vaccin tegen tetanus, difterie en pertussis (DTP) 
 
Vaccinatiegraad 
 
Het DTP vaccin wordt meestal in combinatie met IPV toegediend, in dezelfde spuit. 
Voor tetanus is onderbreken van de circulatie niet mogelijk en dient een maximale vaccinatiegraad 
voor individuele bescherming te worden nagestreefd. De kritische drempel voor het onderbreken van 
de circulatie van difterie varieert volgens literatuur van 70 tot 94% (10,11,13). Voor pertussis ligt deze 
drempel tussen 92 en 95% maar huidig inzicht is dat de circulatie van pertussis niet kan worden 
gestopt zonder herhalingsvaccinatie vanaf adolescentenleeftijd (11,14), dus ook hier dient een 
maximale vaccinatiegraad voor individuele bescherming te worden nagestreefd.  
De WGO streeft in haar huidige doelstellingen een 90% vaccinatiegraad na voor DTP vaccin (15). Dit 
streefdoel wordt voor alle dosissen bereikt, zelfs de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval voor 
de vierde dosis ligt boven de 90%.  
Ook op provinciaal niveau wordt een vaccinatiegraad van 90% bereikt voor alle dosissen, maar in 
Oost- en West-Vlaanderen daalt de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval voor de 4de dosis 
onder de 90%.  
 
Vermits het aanbevolen schema dat van toepassing was voor de kinderen in deze studie 4 dosissen 
DTP-vaccin vermeldt, wordt een kind als volledig gevaccineerd beschouwd als het 4 dosissen 
toegediend kreeg. Het percentage volledig tegen DTP gevaccineerde kinderen bedroeg volgens deze 
norm 92.9% (95%CI: 91.6-94.2%). In vergelijking met de meting in 1999 (89.2%; 95%CI 87.3-91.0%) 
betekent dit een lichte maar significante stijging (betrouwbaarheidsintervallen overlappen niet). 
 
Compliance 
 
Bovendien werd ook hier gekeken naar de compliance, zoals beschreven in vorige paragraaf. Het 
percentage kinderen dat volledig ingeënt werd met respect voor alle minimum leeftijden en minimum 
intervallen tussen de verschillende dosissen (zie bijlage 10) bedroeg 85.6% (95%CI: 83.8-87.4).  
Ook hier zijn de voornaamste afwijkingen het inkorten van een 4-weken interval t.o.v. de vorige dosis 
tot 24 à 27 dagen (bij 3% van de toegediende tweede en derde dosissen), het niet respecteren van 
het minimum interval van 6 maand tussen de derde en de vierde dosis (bij 1.2% van de toegediende 
vierde dosissen) en het toedienen van de vierde dosis vóór de leeftijd van 1 jaar (bij 0.9% van de 
toegediende vierde dosissen). 
  
 
  3.4.3.3 Vaccin tegen H. influenzae type b (Hib) 
 
Vaccinatiegraad 
 
Dit vaccin werd meestal gecombineerd met DTP en polio toegediend, in dezelfde spuit.  
De schatting van de kritische drempel voor onderbreken van de circulatie van H influenzae kan 
worden gemaakt a.d.h.v. de gegevens van Eskola (1998), die aantoonde dat overdracht van Hib werd 
onderbroken bij een vaccinatiegraad van 95% (16). Deze drempel wordt op Vlaams en provinciaal 
niveau behaald voor de eerste 3 dosissen, maar niet voor de 4de dosis. Ook de ondergrens van het 
betrouwbaarheidsinterval is zowel op Vlaams als provinciaal niveau voor deze 4de dosis lager dan 
95%. 
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Vermits het aanbevolen schema dat van toepassing was voor de kinderen in deze studie 4 dosissen 
Hib-vaccin vermeldt (met start in het eerste levensjaar), wordt een kind als volledig gevaccineerd 
beschouwd als het 4 dosissen toegediend kreeg. Het percentage volledig tegen Hib gevaccineerde 
kinderen bedroeg volgens deze norm 92.6% (95%CI: 91.2-94.0%), wat vergelijkbaar is met polio en 
DTP. In vergelijking met de meting in 1999 (73.9%; 95%CI: 69.5-78.4%) betekent dit een aanzienlijke 
stijging. Toen werd het Hib-vaccin nog niet gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse 
Gemeenschap, er was een gedeeltelijke terugbetaling. 
 
Compliance 
 
Bovendien werd gekeken naar de compliance voor Hib-vaccinatie. Het percentage kinderen dat 
volledig ingeënt werd met respect voor alle minimum leeftijden en minimum intervallen tussen de 
verschillende dosissen (zie bijlage 10) bedroeg 86.4% (95%CI: 84.5-88.3). Opnieuw wordt bij 2,5 à 3% 
van de tweede en derde dosissen het interval t.o.v. de vorige dosis ingekort tot 24-27 dagen, en 
worden 0.9% van de vierde dosissen vóór de leeftijd van 1 jaar gegeven. Het interval tussen derde en 
vierde dosis dient hier minimum 56 dagen te bedragen, dit wordt bij 0.4% niet gerespecteerd. 
Bovendien kregen 14 kinderen een werkzaam schema met minder dan 4 dosissen (bij latere start van 
de vaccinatie zijn minder dosissen nodig). Op termijn zijn deze kinderen even goed beschermd, maar 
ze zijn minder goed beschermd in de loop van het eerste levensjaar.  
 
 
  3.4.3.4 Vaccin tegen hepatitis B  
 
Vaccinatiegraad 
 
Het hepatitis B vaccin kan worden toegediend volgens een 3-dosis of een 4-dosis schema. Vóór de 
introductie van het hexavalent vaccin in de Vlaamse vaccinatiekorf (1/1/2004) werd het hepatitis B 
vaccin in een aparte injectie toegediend en werd meestal een 3-dosisschema gebruikt. Als een 
hexavalent vaccin werd gebruikt, werden automatisch ook 4 dosissen hepatitis B vaccin toegediend. 
De meeste bevraagde kinderen zijn hun primo-vaccinatie gestart vóór de introductie van het 
hexavalent vaccin, sommigen erna. Beide schema’s komen dus voor.  
Het percentage kinderen dat een vierde dosis hepatitis B kreeg, bedraagt 10.1% (95%CI: 8.2-11.9%) 
in Vlaanderen. Het is het hoogst in de provincie Antwerpen en het laagst in de provincie Limburg.  
Van de kinderen die 3 dosissen kregen, valt niet eenduidig uit te maken bij wie dit zo bedoeld was en 
bij wie niet. Vermits de zuigelingenvaccinatie bij de meeste kinderen is gestart vóór het veralgemeend 
gratis aanbod van hexavalent vaccin, en toen meestal een 3-dosisschema gebruikt werd, werd 
geopteerd een schema vanaf 3 dosissen als volledig te beschouwen. Dit komt neer op 92.2% (95%CI: 
90.8-93.7%) kinderen die de derde dosis hepatitis B hebben gekregen en volgens deze norm volledig 
gevaccineerd zijn. Dat betekent een aanzienlijke stijging t.o.v. de meting in 1999 (68.4%; 95%CI 64.3-
72.4%) voor de derde dosis hepatitis B vaccin. Het ligt ook boven de drempel van 90% die de WGO 
ook voor dit vaccin nastreeft, ter beperking van morbiditeit door hepatitis B. Een kritische drempel voor 
onderbreken van de circulatie is voor hepatitis B nog niet bepaald. 
 
Compliance 
 
Ook hier werd bijkomend gekeken naar de compliance, het respecteren van minimumleeftijden en 
minimumintervallen bij volledige schema’s: 88.5% (95%CI: 86.4-89.8%) van de kinderen was ingeënt 
volgens een correct schema. In totaal kregen 49 (3.6%) kinderen een 3-dosis schema dat niet aan alle 
intervallen voldeed. Bij 30 daarvan was enkel het interval tussen de eerste en de tweede dosis te kort 
(minder dan 28 dagen). Bij de andere 19 werd de derde dosis te vroeg gegeven t.o.v. de eerste twee 
dosissen. Bij gebruik van een 4-dosis schema daalt de kans op dergelijke fouten: zolang het interval 
tussen de eerste en de derde dosis niet korter is dan 4 weken is het schema werkzaam, mits 
voldoende tussentijd met de vierde dosis wordt gelaten.  
 
 
  3.4.3.5 Vaccin tegen mazelen, bof en rubella (MBR) 
 
Vaccinatiegraad 
 
De HGR beveelt aan om dit vaccin toe te dienen op de leeftijd van 12 maanden. 
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De kritische drempel voor onderbreken van de circulatie van mazelen varieert in de literatuur van 55-
95%, voor bof van 75-95%, voor rubella van 83-87% (10,11,17). De WGO streeft ook voor deze 
vaccins een vaccinatiegraad van 90% na. Dit WGO streefdoel werd bereikt, gezien 94.0% (95%CI: 
92.6-95.3%). van de kinderen minstens 1 dosis MBR vaccin kreeg. Zelfs de hoogste schatting van 
kritische drempel voor onderbreken van de circulatie wordt daarmee nagenoeg bereikt. Deze 95% 
drempel wordt ook gebruikt bij de strategie voor eliminatie van mazelen. Bij de meting in 1999 bedroeg 
de vaccinatiegraad voor mazelen nog 83.4% (95%CI 80.3-86.5%).  
 
Compliance 
 
Hier werd ook naar de compliance met de aanbevelingen van de HGR gekeken: de minimumleeftijd 
voor dit vaccin bedraagt 12 maanden (zie bijlage 10). In totaal 89.9% (95%CI: 88.4-91.5) van de 
kinderen kreeg een MBR-vaccin vanaf de leeftijd van 12 maanden. In totaal werd 4.1% van de vaccins 
vóór deze leeftijd toegediend, slechts 1% werd meer dan 2 weken te vroeg toegediend. De andere 
dosissen waren waarschijnlijk wel beschermd. 
 
 
  3.4.3.6 Vaccin tegen meningokokken van serogroep C (MenC) 
 
Vaccinatiegraad 
 
Dit vaccin werd volgens de aanbevolen kalender ook op 12 maand toegediend, gelijktijdig met het 
MBR vaccin. Bij toediening vanaf de leeftijd van 12 maand is 1 dosis voldoende. Een aantal kinderen 
(n=107) startte de vaccinatie echter al in het eerste levensjaar. Afhankelijk van de gebruikte 
specialiteit zijn dan 2 of 3 dosissen nodig voor een langdurige immuniteit, wat belangrijk is om 
toekomstige epidemieën te voorkomen. Niet alle kinderen die minstens 1 dosis menC vaccin kregen 
(94.1%; 95%CI: 92.7-95.4%), zijn daarom ook volledig gevaccineerd. 
Er is nog geen kritische vaccinatiegraad bepaald voor onderbreken van circulatie; de beste referentie 
is de vaccinatiegraad bereikt in de veralgemeende vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk in 
2000: 87% van de zuigelingen en 67.6-89.8% van de cohorte tussen 1 en 18 jaar werd gevaccineerd 
tegen MenC, met een duidelijk impact op de epidemiologie in deze leeftijdsgroepen, bewezen effect 
op dragerschap en bewezen groepsimmuniteit in de gevaccineerde cohorte (18). 
 
Compliance 
 
Wanneer, zoals bij de vorige vaccins beschreven, alle individuele schema’s worden beoordeeld op het 
respecteren van minimumleeftijden en minimumintervallen, blijken 88.1% (95%CI: 86.4-89.9) van de 
kinderen zeker ingeënt volgens een correct schema dat bescherming garandeert.  
Dit percentage omvat ook 29 kinderen die een eerste dosis men C vaccin kregen vóór de leeftijd van 
12 maanden bereikt was maar die voldoende bijkomende dosissen kregen naargelang hun leeftijd (3 
dosissen in het eerste levensjaar als het merk niet bekend was, of minstens 1 dosis in het tweede 
levensjaar) en met respect voor het minimale interval tussen de dosissen om zeker beschermd te zijn. 
Anderzijds kregen 50 kinderen (3.7%) hun enige dosis in de laatste 2 weken van hun eerste 
levensjaar, deze werden als niet zeker beschermd beschouwd maar de kans is groot dat deze dosis 
wel werkzaam is op lange termijn. 
 
 
  3.4.3.7 Respecteren van de aanbevolen leeftijd voor vaccinatie 
 
Los van de bovenvermelde minimumleeftijden en minimumintervallen die voor elk individueel schema 
dienen gerespecteerd te worden om zeker te zijn van de werkzaamheid op lange termijn, is ook het 
tijdig starten en afwerken van het vaccinatieschema van belang. De aanbevolen vaccinatiekalender 
stelt voor elke dosis een ideale leeftijd voor. Doel is elk kind zo snel mogelijk te beschermen, en de 
vatbare levensperiode zo kort mogelijk te houden. Dit is niet alleen van belang voor het kind zelf, maar 
ook om het risico op epidemieën te verminderen door de vatbare populatie zo klein mogelijk te 
houden. 
In vergelijking met de aanbevolen kalender die in 1999 van kracht was, is de leeftijd waarop de eerste 
dosis IPV-DTP-Hib dient gegeven te worden met 1 maand vervroegd en is de leeftijd van het MBR-
vaccin met 3 maanden vervroegd in de Vlaamse vaccinatiekalenders die van toepassing waren voor 
de kinderen in de studiepopulatie (start van vaccinaties in 2003 of 2004). 
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Tabel 2.21: vaccinatiekalender voor de Vlaamse Gemeenschap (2003 en 2004) 

 

 2003 2004 

Leeftijd DTPa-IPV Hib HBV MBR MenC IPV-DTPa-Hib-HBV MBR MenC

2 maand X X    X   

3 maand X X X   X   

4 maand X X X   X   

12 maand    X X  X X 

15 maand X X X   X   

Onderstaande tabel geeft voor elke vaccindosis weer welk percentage van de vaccinaties werden 
uitgevoerd met maximaal 14 dagen uitstel t.o.v. de dag waarop de aanbevolen leeftijd werd bereikt en 
welk percentage pas nadien, en welk percentage gebeurde vóór de minimumleeftijd zoals 
gedefinieerd in de aanbeveling over inhaalschema’s van de HGR (bijlage 10). 
 

Tabel 2.22: verdeling van de toedieningsleeftijd per vaccin en per dosis in vergelijking met de 
richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad en de aanbevelingen van de Vlaamse 
Vaccinatiekalender 

Vaccin % toegediend vóór 
minimumleeftijd 

% tijdig toegediend % meer dan 2 weken na 
aanbevolen leeftijda

Polio 1 0.2 74.7 25.3 

Polio 2 0.1 51.3 48.6 

Polio 3 0.1 41.3 58.6 

Polio 4 0.9 55.0 44.1 

DTP1 0.1 74.9 25.0 

DTP2 0.1 57.6 42.3 

DTP3 0.1 41.5 58.4 

DTP4 0.9 55.3 43.8 

Hib1 0.1 75.1 24.8 

Hib2 0.1 57.7 42.2 

Hib3 0.1 41.7 58.3 

Hib4 0.9 55.3 43.8 

Hepatitis B1 0 62.6 47.4 

Hepatitis B2 0 46.5 53.5 

Hepatitis B3b 0.6 55.9 43.5 

Hepatitis B3c 0 21.3 78.7 

Hepatitis B4c 0 47.8 52.2 

MBR 4.2d 48.4 47.4 

MenC 6.1e 51.2f 42.7 
a  Deze werd exact berekend als de dag waarop de kinderen de aanbevolen leeftijd (2,3,4,12,15 maand) bereikten  
b    Bij kinderen die 3 dosissen hepatitis B kregen (n=1114) 
c Bij kinderen die 4 dosissen hepatitis B kregen (n=136) 
d 1 % van MBR vaccins werden toegediend meer dan 2 weken vóór het kind de leeftijd van 1 jaar bereikte (0.7% voor 

11maand) 
e 2.1 % van de MenC vaccins werd toegediend meer dan 2 weken vóór het kind de leeftijd van 1 jaar bereikte zonder dat 

voldoende bijkomende dosissen werden toegediend 
f 2.3% werd wel op correcte wijze toegediend in het eerste levensjaar, deze werden bij de tijdig toegediende vaccins geteld 
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Deze tabel toont dat de minimumleeftijden goed worden gerespecteerd, met een afwijking van 2 
weken voor MBR en MenC vaccinatie, wat nog aanvaardbaar is. Bovendien toonde datumcontrole van 
extreem vroeg toegediende dosissen bij de vaccinerende arts dat het meestal (70%) om 
transcriptiefouten ging, alleszins bij de artsen die bereikt konden worden. Vermoedelijk is dit ook zo bij 
de andere data die niet konden gevalideerd worden. 
 
De aanbevolen leeftijden worden vrij goed gerespecteerd wat de eerste dosis betreft: ¾ van de eerste 
dosissen DTP-IPV-Hib worden vóór de leeftijd van 2 maand + 2 weken (74 dagen) toegediend. Echter 
nadien lopen veel kinderen vertraging op: 58 à 59% krijgt de derde dosis meer dan een maand na de 
aanbevolen leeftijd. Dezelfde evolutie wordt gezien voor hepatitis B vaccinatie. Vertraging is vooral 
nadelig voor Hib en Pertussis, waarvoor een snelle bescherming nodig is omdat deze aandoeningen 
het gevaarlijkst zijn bij de jongste kinderen.  
 
Voor MBR en menC wordt bijna de helft van de dosissen met vertraging toegediend; 30% van de 
mazelenvaccins en 24% van de menC vaccins wordt na de leeftijd van 13 maand toegediend. 
Nochtans is ook voor deze aandoeningen tijdige vaccinatie belangrijk. Jonge kinderen die naar 
kinderopvang gaan (de grote meerderheid) lopen kans op infectie door mazelen, rubella en bof, en de 
beschermende moederlijke antistoffen zijn na de leeftijd van 12 maanden bij de grote meerderheid 
van de kinderen verdwenen (17). Infecties door meningokokken van serogroep C hebben hun hoogste 
incidentie bij de jongste leeftijdsgroepen, zowel in laag-endemische periodes als bij 
epidemieën(19,20). 
 
 
  3.4.3.8 Gebruik van het hexavalent vaccin 
 
In totaal startte 18% van de kinderen in de steekproef hun zuigelingenvaccinatie na 1/1/2004. Bij hen 
kan het hexavalent vaccin gebruikt zijn voor het volledig schema. Bij de andere 82% kan een deel van 
de vaccinaties met hexavalent vaccin gebeurd zijn, maar niet het hele schema. 
 
Wanneer wordt gekeken hoeveel kinderen de eerste dosis DTP-IPV en Hib tegelijkertijd toegediend 
hebben gekregen met de eerste dosis hepatitis B, hoeveel de tweede dosis van dezelfde vaccins 
samen kregen, en idem dito voor de derde en de vierde dosis, blijkt het telkens om ongeveer 10% van 
de kinderen te gaan.  
 
In de vragenlijst was een vraag voorzien om gebruik van het hexavalent vaccin te herkennen aan de 
hand van het aantal injecties (op verschillende plaatsen) bij elke raadpleging met vaccinatie. Bij 77% 
van de dossiers werd deze vraag beantwoord; veel ouders gaven aan dat ze zich het aantal injecties 
niet meer goed herinnerden. Dit laatste is ook het enige wat met zekerheid uit de antwoorden kan 
worden afgeleid: één vierde van de ouders vermeldt bij de eerste raadpleging 2 prikjes, terwijl daar bij 
navolgen van het aanbevolen schema zowiezo maar 1 injectie nodig was (hetzij met DTP-IPV-Hib, 
hetzij met hexavalent vaccin). Anderzijds werd bij 1/3 van de kinderen die de eerste dosis hepatitis B 
op dezelfde datum kregen als de eerste dosis DTP-IPV-Hib (dus hoogst waarschijnlijk als hexavalent 
vaccin) toch aangegeven dat ze 2 prikjes kregen.  
 
Tabel 2.23: aantal injecties per raadpleging volgens de ouders 

 1 injectie 2 (of meer) injectiesa

Eerste raadpleging (met vaccinatie) 75% 25% 

Tweede raadpleging (met vaccinatie) 44% 56% 

Derde raadpleging (met vaccinatie) 44% 56% 

Laatste raadpleging (met vaccinatie) 51% 49% 
aslechts 1 à 2% van de ouders vermeldt meer dan 2 injecties 
 
Vermits het gebruikte merk van vaccin bij de meerderheid van de dossiers niet is ingevuld, is het 
onmogelijk te achterhalen welke kinderen hexavalent vaccin kregen en kan dus ook niet worden 
nagegaan wat de invloed is van de invoering van dit vaccin. 
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3.5 Andere toegediende vaccins 
 
Er was plaats voorzien op de vragenlijst om andere vaccinaties dan hierboven besproken te noteren. 
Deze registratie is alleszins minder volledig en het is niet mogelijk te beoordelen of kinderen een 
volledig schema hebben gekregen. Enkel vaccinaties waarvan naam en datum gedocumenteerd 
waren, zijn weerhouden.  
 
Het meest frequent toegediende andere vaccin was het pneumokokkenvaccin: 140 (10%) van de 
kinderen kreeg hiervan minstens 1 dosis. Dit vaccin is in België beschikbaar sinds eind 2004 en werd 
toen reeds aanbevolen door de HGR voor toediening in het eerste levensjaar. Het wordt ook actief 
gepromoot door Kind en Gezin. De toedienende arts was meestal de kinderarts, gevolgd door de 
huisarts en de arts van Kind en Gezin als minst frequente. 
 
Andere vaccins waarvan 1 of meer dosissen werden vermeld, zijn varicella (26 kinderen, 2%), 
rotavirus (9 kinderen), influenza (5 kinderen) en hepatitis A (4 kinderen). Een aantal van deze vaccins 
werden wellicht in het kader van een vaccinatiestudie toegediend. 
 
 
3.6 Vaccineerder 
 
Per vaccin en per dosis is aan de ouders gevraagd wie het kind gevaccineerd had. Nadien is per kind 
een hoofdvaccineerder bepaald, die het vaakst was vermeld. Omdat polio, DTP en Hib in principe 
samen worden toegediend op dezelfde raadpleging, is enkel de vaccineerder voor polio in rekening 
genomen. Als één vaccineerder alle vaccinaties van het eerste levensjaar had uitgevoerd en één 
andere alle vaccinaties vanaf de leeftijd van 12 maand (herhaling DTP-IPV-Hib en hepatitis B, MBR, 
MenC), dan werd de vaccineerder van het eerste levensjaar als hoofdvaccineerder genomen. 
De verdeling van de hoofdvaccineerder per (al dan niet volledig) gevaccineerd kind in de steekproef 
wordt weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 2.24: hoofdvaccineerder per kind (n=1338)  

Hoofdvaccineerder per kind Aantal % 

Kind en Gezin 1085 80.9 

Pediater 146 10.9 

Huisarts 68 5.3 

Vaccinatie in de kribbe 31 2.3 

Andere (vnl buitenland) 8 0.6 

Onbekend: 4 
niet gevaccineerd: 12 

  

 
Ten opzichte van de meting in 1999 is het aandeel van Kind en Gezin en kribbe met 13% gestegen, 
en het aandeel van huisartsen en kinderartsen gehalveerd. De hoofdvaccineerder werd toen 
gedefinieerd als deze die minstens ¾ van de dosissen had toegediend; indien toepassen van dit 
criterium niet mogelijk was werd individueel geoordeeld op basis van reden van verandering. Deze 
werkwijze kon voor de huidige studie niet op exact dezelfde wijze worden uitgevoerd, vermits het 
totaal aantal dosissen veranderd is en de criteria voor individuele beoordeling onbekend zijn. Toch is 
gepoogd zoveel mogelijk de werkwijze van 1999 te benaderen. 
 
Indien de ouders meer dan 1 vaccineerder vermeldden, werd hen gevraagd waarom ze veranderd 
waren van vaccineerder. Dit was het geval bij 10% van de bevraagde kinderen.  
De redenen worden vermeld in onderstaande tabel, met hun frequentie van voorkomen. Ouders 
mochten meer dan één reden opgeven. 
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Tabel 2.25: reden van verandering van vaccineerder 

Reden van verandering van vaccineerder Aantal keer vermeld 

Praktische reden (bijv. liever ‘s avonds, verhuis, kribbe..) 63 

Reden bij arts (bijv. overtuiging, persoonlijke relatie) 12 

Problemen tijdens of na vaccinatie  11 

Reden bij personeel 6 

Financieel 3 

Na huisbezoek door Kind en Gezin 2 

Vaccineerder was moeilijk bereikbaar (telefonisch) 1 

Kind was vaak ziek of allergisch 9 

Adoptie 7 

Te lange wachttijden (bij Kind en Gezin) 3 

Prikplaats vooraan in de dij werd niet aanvaard door de ouders 
1 

Enkel meningokokken van serogroep C in het eerste levensjaar apart
laten toedienen door een andere vaccineerder  3 
 
 
3.7 Onvolledige vaccinatie 
 
 3.7.1 Redenen van onvolledige vaccinatie 
 
Indien tijdens de bevraging in het vaccinatiedocument voor een bepaald vaccin niet het aanbevolen 
aantal dosissen werd teruggevonden dat nodig was voor een volledig schema, moest aan de ouders 
gevraagd worden waarom het schema onvolledig was. 
Voor DTP en Hib moest deze vraag gesteld worden als minder dan 4 dosissen waren 
gedocumenteerd, voor polio en hepatitis B als minder dan 3 dosissen waren gedocumenteerd, voor 
MBR en meningokokken van serogroep C als geen enkele dosis was gedocumenteerd. De ouders 
moesten spontaan antwoorden zonder dat een antwoord werd gesuggereerd. Het antwoord werd dan 
door de enquêteur toegewezen aan één of meerdere van de voorziene antwoordcategorieën of 
omschreven.  
In totaal waren er na aanvulling met gegevens uit externe bron 153 dossiers waar de vaccinatie 
onvolledig was volgens bovenvermelde criteria, met een aanpassing voor polio: vermits voor polio 
vaak ook een reden werd opgegeven als minder dan 4 dosissen waren toegediend, en deze schema’s 
meestal ook als onvolledig konden worden beschouwd, zijn alle redenen opgenomen uit dossiers 
waar minder dan 4 dosissen polio waren toegediend. In 67% van deze dossiers is de vraag naar 
reden van onvolledige vaccinatie beantwoord. 
Tabel 2.26 geeft de frequentie van vermelding van de op het formulier voorziene antwoordcategorieën 
voor dossiers met onvolledige vaccinatie(s): 
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Tabel 2.26: redenen van onvolledige vaccinatie: frequentie van vermelden (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 Polio  

<4 
DTP 
<4 

Hib 
<4 

HepB 
<3 

MBR 
<1 

MenC 
<1 

TOTAAL 

Aantal dossiers met onvolledige 
vaccinatie 

n=92 n=95 n=99 n=104 n=80 n=79 n=153 

Vaccinatie niet voorgesteld door arts 1 2 2 8 1 4 18 

Arts heeft vaccinatie afgeraden 1 4 3 2 3 3 16 

Vaccinatie werd uitgesteld 7 14 15 16 22 17 91 

Omwille van nevenwerkingen 4 4 5 7 5 4 29 

Slordigheid, vergetelheid 6 6 6 6 0 1 25 

Anti-vaccin overtuiging 3 5 7 6 6 6 33 

Geloof in vrije werking van de natuur 2 3 4 4 4 3 20 

Godsdienstige reden 0 0 0 0 0 0 0 

Verhuis 2 4 4 2 1 1 14 

Andere reden 24 32 31 28 17 15 147 
blanco n=47 n=29 n=30 n=33 n=26 n=26 n=50 

 
Als “uitgesteld” werd geantwoord, werd vaak ook verduidelijkt dat dit was omwille van ziekte van het 
kind. 
 
In 76 (44%) dossiers van onvolledig of niet gevaccineerde kinderen werd een andere reden vermeld 
en als vrije tekst verduidelijkt. Deze antwoorden worden samengevat in tabel 2.27. 
 
Tabel 2.27: andere redenen van onvolledige vaccinatie (vaccin niet gespecifieerd) 

Kind was (vaak) ziek 24 

Volgens ouders wel volledig gevaccineerd, document onvolledig of kwijt 19 

Gevaccineerd in buitenland 7 

Andere argumenten waardoor ouders tegen vaccinatie zijn 8 

Familiale omstandigheden 3 

Andere of weet niet 7 

 
In totaal gaven 10 ouders aan één of meerdere vaccins bewust niet te hebben laten toedienen omdat 
ze tegen vaccinatie waren en/of de vrije werking van de natuur verkozen en/of omdat de vaccinatie 
hun kind schade zou berokkenen (auto-immuunziekte door hepatitis B, belasting immuunsysteem) 
 
Bij de twee kinderen die volgens hun ouders helemaal niet gevaccineerd waren en waarvoor ook geen 
vaccinatiegegevens werden teruggevonden uit externe bron, werd voor één kind als reden 
dysmaturiteit opgegeven waardoor het kind nog steeds vaak ziek en kwetsbaar was, voor het andere 
kind was de reden dat de vaccinatie van de broertjes een “slechte ervaring” was geweest en mama 
het nut er niet van inzag. Bij de andere 10 kinderen zonder vaccinatiegegevens verklaarden de ouders 
dat de vaccinaties gegeven waren, maar dat het document verloren was. 
 
 
 3.7.2 Opvolging van onvolledig gevaccineerde kinderen 
 
Om de opvolging van onvolledig gevaccineerde kinderen na te gaan, werd de ouders gevraagd of zij 
nog een afspraak hadden in de toekomst en of zij een herinnering gekregen hadden. Deze vragen 
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werden beantwoord door respectievelijk 73% en 71% van de ouders van onvolledig gevaccineerde 
kinderen.  
 
Van de antwoordende ouders gaf 55% aan nog een afspraak te hebben in de toekomst om de 
vaccinaties te vervolledigen, 38% had geen afspraak en 7% wist het niet. 
Slechts 17% (20 gevallen) had een herinnering gekregen ivm de onvolledige vaccinatietoestand van 
het kind, 4% wist het niet meer en 79% had geen herinnering gekregen. De helft van de herinneringen 
kwamen van Kind en Gezin, de andere helft van huisarts, kinderarts of de gemeente. 
 
 
 3.7.3 Wat volgens de ouders zou helpen om de vaccinatietoestand te 

vervolledigen 
 
De vraag wat zou geholpen hebben om de vaccinatietoestand te vervolledigen, werd slechts door 21 
(14 %) van de ouders van onvolledig gevaccineerde kinderen beantwoord.  
De helft suggereert een herinneringsbrief, -SMS of e-mail. Andere suggesties zijn een schema met 
vaccinaties van bij de geboorte mee te geven, aan huis te komen vaccineren, meer positieve 
informatie te geven rond vaccinaties, vaccins met minder nevenwerkingen te gebruiken, de arts niet te 
snel advies tot uitstel te laten geven. 
 
Deze vraag werd verkeerdelijk ook gesteld aan en beantwoord door 92 ouders van wel volledig 
gevaccineerde kinderen. Ook zij vermeldden in de meest gevallen een herinnering per brief of 
telefoon. Andere suggesties waren registratie op de SIS-kaart, duidelijke schriftelijke afspraken, 
informatie aangepast aan anderstaligen en bij 1 arts/instantie blijven om het hele schema af te 
werken.  
 
Enig suggestief effect van de voorgaande vraag, die peilde of de ouders een herinnering hadden 
gekregen i.v.m. de vaccinatietoestand van hun kind, kan niet worden uitgesloten. 
 
 
3.8 Andere factoren met mogelijke invloed op vaccinatietoestand 
 
 3.8.1 Vermelden van nevenwerkingen na vaccinatie 
 
De vragenlijst bevatte een algemene vraag of alle vaccins goed verdragen waren. Deze vraag geeft 
vooral informatie over de herinnering van nevenwerkingen, maar is geen betrouwbare maatstaf voor 
het effectief voorkomen van nevenwerkingen.  
De antwoorden betreffen onvermijdelijk ook nevenwerkingen door andere vaccins dan de aanbevolen 
vaccins. 
 
In 186 (13.7%) dossiers werd vermeld dat niet alle vaccins goed verdragen waren. Bij 25 ervan werd 
geen verdere informatie gegeven (blanco: n=12). 
Meer dan de helft van de ouders die melding maakten van nevenwerkingen herinnerden zich niet welk 
vaccin nevenwerkingen gegeven had. De vaccins die wel vermeld werden, worden weergegeven in 
tabel 2.28. 
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Tabel 2.28: vaccins waarvoor de ouders nevenwerkingen vermeldden, met hun frequentie van 
vermelden t.o.v. het totaal aantal meldingen 

Vaccin met nevenwerkingen Aantal  %a

MBR 20 23 

Hexavalent vaccin 15 17 

DTPa-Hib-IPV 13 15 

Alle vaccins 10 12 

Pneumokokken 8 9 

Hepatitis B 6 7 

Polio 5 6 

MBR + MenC 5 6 

MenC 4 5 

Totaal 86 100 
a kolompercentage  
 
Ook de aard van de nevenwerkingen werd nagevraagd, zonder antwoorden te suggereren. Meerdere 
nevenwerkingen mochten vermeld worden. 
De antwoorden met hun frequentie van vermelden worden samengevat in tabel 2.29.  
 
Tabel 2.29: door ouders vermelde nevenwerkingen na vaccinatie, met % t.o.v. het totaal aantal 

kinderen met nevenwerkingen (n = 168) en t.o.v. het aantal kinderen in de 
steekproef dat minstens 1 vaccin kreeg toegediend (n = 1342) 

  % van nevenwerkingen % van gevaccineerden 

Koorts (>38.5°C) 110 63 9 

Overmatige zwelling op de plaats 
van inspuiting 

24 13 2 

Minstens een uur gehuild 16 7 1 

Andere ernstige reactie 44 24 3.2 
Blanco: n=25 

 
Met “andere ernstige reactie” werd bij één kind stuipen bedoeld, de andere reacties waren niet echt 
ernstig: bij 8 kinderen ging het om maagdarmlast, bij 1 kind om allergie (niet nader omschreven), en 
de resterende kinderen waren gedurende enige tijd na vaccinatie lastig, hangerig en/of slapjes. 
 
 
 3.8.2 Betalen van vaccins 

 
Op de vraag of zij één of meerdere vaccins voor dit kind zelf betaald hadden, antwoordden 237 
(17.5%) van de ouders positief, 78% negatief en 3.7% wist het niet meer (blanco: n=11). 
Bij ouders die vaccin(s) betaald hadden, werd nagevraagd over welke vaccins het ging en of zij 
(gedeeltelijke) terugbetaling hadden bekomen. Antwoorden worden samengevat in onderstaande 
tabel: 
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Tabel 2.30: zelf betaalde vaccins en bekomen van terugbetaling volgens ouders 

Aard van het zelf betaald vaccin Aantal keer vermeld Terugbetaling 
bekomen 

Geen terugbetaling 

MBR 32 16 10 

MenC of meningitisa 82 29 41 

Polio 12 6 5 

DTP 11 7 4 

Hib 2 2 0 

Hepatitis B 8 4 2 

Pneumokokken  126 48 72 

Varicella 23 3 20 

Hepatitis A 4   

Influenza 2   

Gele koorts 1   
aalle vaccins “tegen meningitis” zijn gecodeerd als MenC; mogelijks bedoelden een aantal ouders het pneumokokkenvaccin 
“weet niet of er terugbetaling was” is niet in de tabel opgenomen 
blanco: n=8 (geven aan ooit een vaccin betaald te hebben, zonder verdere informatie) 
 
 
Via het RIZIV is er geen terugbetaling voor bovenvermelde vaccins. Een aantal mutualiteiten betalen 
zelf vaccins terug aan mensen die bij hen aanvullend verzekerd zijn. Dit was onder andere het geval 
voor pneumokokkenvaccin en ook voor meningokokkenvaccin waarvoor een 3% van de kinderen met 
meerdere dosissen in het eerste levensjaar gevaccineerd zijn. Sommige vaccins (MBR, polio, DTP, 
Hib) worden gratis aangeboden door de Vlaamse Gemeenschap, de ouders bedoelden dan 
waarschijnlijk dat ze voor de raadpleging hebben moeten betalen en hiervoor terugbetaling hebben 
gehad. Het is ook mogelijk dat ze een andere specialiteit prefereerden dan deze die gratis 
aangeboden werd. 
 
 
 3.8.3 Bereidheid tot betalen voor een gecombineerd vaccin 
 
Aan ouders werd letterlijk de vraag gesteld: “indien uw kind dezelfde bescherming zou genieten met 
één prik minder tijdens dezelfde raadpleging, bijv. 1 i.p.v. 2 prikken, wat is het maximale bedrag per 
dosis dat u zelf zou willen betalen om uw kind deze prik te besparen?” Het antwoord moest een 
bedrag in euro zijn. 
Deze situatie was niet volledig hypothetisch, vermits de meeste kinderen MBR vaccin en 
meningokokken van serogroep C vaccin op dezelfde raadpleging hadden gekregen via 2 aparte 
injecties, en in principe ook hepatitis B en DTP-Hib-IPV nog in aparte injecties werd aangeboden. 
Deze vraag werd beantwoord door 88% van de ouders. De andere 12% vermeldden meestal dat ze 
hierop geen bedrag konden plakken, en vaak dat ze eender welk bedrag zouden betalen als dat nodig 
was voor de gezondheid van hun kind. 
 
Het vermelde bedrag varieerde van €0 (44% van de antwoorden) tot €9999 (0.2%), met een 
gemiddelde van €33.65 en standaardafwijking 412.42 €. 
Bedragen tot en met €5 vormen 51% van de antwoorden, bedragen tot en met €25 
vertegenwoordigen 85%. Slechts 4.5% van de antwoorders is bereid meer dan €50 te betalen. Het 
valt op dat veelvouden van €5 vaker vermeld werden. 
 
 
 3.8.4 Door ouders maximum aantal te aanvaarden injecties per consultatie 
 
Aan ouders werd gevraagd wat het maximaal aantal inentingen (prikken op verschillende plaatsen) 
was dat ze zouden toelaten tijdens eenzelfde raadpleging. 
Antwoorden worden voorgesteld in onderstaande tabel: 
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Tabel 2.31: maximum aantal injecties dat voor ouders aanvaardbaar is per consultatie 

Aantal injecties  Aantal keer vermeld % 

0 1 0.1 

1 240 17.7 

2 913 67.4 

3 117 8.6 

4 6 0.4 

5 2 0.1 

Onbeperkt 67 4.9 

Geen antwoord 8 0.8 

Totaal  1354 100 

 
Om te controleren of deze vraag consequent beantwoord was, is gekeken naar het antwoordgedrag 
van ouders van wie het kind op dezelfde dag was gevaccineerd met MBR vaccin en meningokokken 
van serogroep C vaccin, 2 vaccins die op verschillende plaatsen moeten worden toegediend. Hieruit 
blijkt dat 153 ouders (11.3%) antwoordden dat ze maar 1 prik per visite zouden toelaten terwijl hun 
kind deze beide vaccins op dezelfde dag had gekregen. De antwoorden dienen dus te worden 
gerelativeerd. Anderzijds is het wel mogelijk dat ouders tijdens de eigenlijke visites misschien denken 
dat ze geen keuze hebben (en het dus toch maar ondergaan), terwijl bij het stellen van de vraag de 
beslissingsmacht wel degelijk expliciet bij hen werd gelegd. 
 
 
 3.8.5 Raadplegen van een arts in geval van ziekte 
 
Elk contact van een jong kind met een arts vormt een gelegenheid om de vaccinatietoestand van het 
kind te controleren en eventueel te vervolledigen. Anderzijds wordt ziekte van het kind vaak 
aangegeven als reden tot uitstel van vaccinatie. 
Daarom werd ook nagevraagd hoe vaak de ouders een arts hadden geraadpleegd bij ziekte van het 
kind, en welke arts dat meestal was. Beide vragen werden door meer dan 99% van de ouders 
beantwoord. 
 
De meerderheid van de kinderen (42%) was tot nog toe minder dan 5 keer bij een arts geweest 
wegens ziekte, 32% was tussen 5 en 10 keer bij een arts geweest, en 26% meer dan 10 keer.  
De meest geraadpleegde arts bij ziekte was voor 57% van de kinderen de huisarts, bij 40% de 
kinderarts, en nog 1.6% van de ouders twijfelde tussen deze twee. Arts van Kind en Gezin of kribbe 
werden bijna nooit opgegeven, wat in overeenstemming is met hun exclusief preventieve opdracht. 
Ook bijna niemand ging naar de spoedgevallendienst. In totaal raadpleegden 5 ouders meestal een 
homeopaat. 
 
Tabel 2.32: voorkeurarts bij ziekte van het kind 

Voorkeurarts bij ziekte Aantal % 

Huisarts 776 57.1 

Pediater 540 39.9 

Huisarts of pediater 21 1.6 

Homeopaat 6 0.4 

arts Kind en Gezin of Kribbe 4 0.3 

Spoed 2 0.1 

Geen voorkeur of nooit naar arts 5 0.6 

Totaal  1354 100 
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 3.8.6 Werkverlet voor vaccinatie 
 
Er werd ook gevraagd of iemand verlof of werkverlet had moeten nemen voor de inenting van het 
bevraagde kind. Hierop antwoordde 4.4% (60) van de ouders positief, 93.9% antwoordde negatief en 
1.7% wist het niet. 
Bij 32 van de 60 gevallen met werkverlet (de helft) ging het om de moeder, bij 11 om de vader, bij 3 
om beide ouders en bij 3 om andere familieleden. In 11 gevallen werd niemand gespecificeerd 
Bovendien werd nagevraagd hoeveel halve dagen werkverlet nodig waren geweest. Deze vraag werd 
beantwoord door 53 van de 60 gezinnen met werkverlet. Het antwoord varieerde van 1 tot 20 halve 
dagen, met een gemiddelde van 2.8 en standaarddeviatie 3.19. De meest frequente antwoorden 
waren 1 of 2 halve dagen (samen 68%). 
 
4. Verband tussen vaccinatietoestand en mogelijke beïnvloedende 

factoren 
 
Voor de volgende factoren werd nagegaan of ze een invloed hadden op de vaccinatietoestand van het 
kind: provincie, hoofdvaccineerder, geslacht van het kind, leeftijd van het kind in maanden, 
gezinssamenstelling (éénouder of tweeoudergezin), aantal kinderen in het gezin, rangorde van het 
bevraagde kind, leeftijd van elke ouder, herkomst van elke ouder, opleiding van elke ouder, 
werksituatie van elke ouder, gezinsinkomen en vermelden van nevenwerkingen na vaccinatie. 
Voor volgende factoren werden categorieën samengenomen om een bruikbare indeling te verkrijgen: 
 

• Opleiding werd ingedeeld in 4 categorieën: (1) geen diploma t.e.m lager middelbaar onderwijs 
(inclusief beroepsonderwijs);(2) hoger middelbaar onderwijs; (3) hogere studies (hogeschool 
of universiteit); (4) andere studies 

• Werksituatie werd ingedeeld in 3 categorieën: (1) voltijds werkend; (2) alle andere werkenden; 
(3) niet werkenden (ook ouderschapsverlof ed) 

• Voor de hoofdvaccineerder werden de categorieën buitenland en andere vaccineerder (dit is 
slechts 1 kind, gevaccineerd in een MPI) samengenomen. 

 
De vaccinatietoestand van een kind werd op 2 manieren beoordeeld: 
 

1) Volledigheid van het schema volgens de categorieën (bepaald door het aantal toegediende 
dosissen): (1) niet gevaccineerd; (2) gedeeltelijk gevaccineerd; (3) volledig gevaccineerd.,  
De criteria voor volledige vaccinatie werden per vaccin besproken in hoofdstuk 3.4.3. De 
principes zijn de volgende: 
• Voor polio, DTP en Hib: vanaf 4 dosissen 
• Voor hepatitis B: vanaf 3 dosissen 
• Voor MBR en Men C: vanaf 1 dosis 

 
2) Compliance: al dan niet een volledig vaccinatieschema hebben gekregen dat de 

minimumintervallen tussen dosissen en de minimumleeftijden per dosis volgens de richtlijnen 
van de Hoge Gezondheidsraad (bijlage 10) respecteert. 

 
Belangrijk om op te merken is dat enkel gedocumenteerde vaccinaties konden worden beoordeeld. 
Ondanks de uitgebreide pogingen om zo volledig mogelijke informatie te bekomen via externe bron, is 
het mogelijk dat toegediende dosissen niet gedocumenteerd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de 
laatste dosis door een andere vaccineerder is toegediend dan de eerdere vaccinaties, deze dosis niet 
is ingeschreven in het vaccinatiedocument en indien de vaccineerder niet heeft gereageerd op de 
vraag naar informatie van de onderzoekers. 
 
Per vaccin werden logistische regressie-analyses uitgevoerd die rekening houden met de cluster 
design en de weging naar het geslacht van het kind (een binaire logistische regressie voor de 
compliance, een geordende en een multinomiale logistische regressie voor de mate van volledigheid 
van het vaccinatieschema). In elke regressie werden alle factoren samen bekeken en een model 
opgebouwd dat aangaf welke factoren een significant verband vertoonden (p<0.05), gegeven de 
aanwezigheid van alle andere factoren.  
Een volledig overzicht met alle significante log odds-ratio’s vindt u in tabellen 2.33 tot 2.36. 
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Deze logodds ratio’s geven het logaritme van de kansverhouding voor verschillende 
vaccinatietoestanden (bijv. wel/ niet) bij een bepaalde categorie (bijv. kinderen uit provincie 
Antwerpen) t.o.v. een referentiecategorie (bijv. kinderen uit provincie West-Vlaanderen). Doordat in 
sommige categorieën het aantal (niet gevaccineerde) kinderen heel laag is, kunnen de logodds heel 
hoog worden, omdat de vaccinatietoestand van één of enkele kinderen de verhouding scheeftrekt. 
Indien dergelijke extreem hoge of lage logodds significant zijn, werden ze veiligheidshalve niet als 
dusdanig geïnterpreteerd (dit komt enkel voor in het multinomiale model). 
De logodds worden best niet kwantitatief beoordeeld, maar enkel op hun richting: een negatief 
resultaat geeft aan dat de kansverhouding in de bewuste categorie lager is dan in de 
referentiecategorie; een postief resultaat geeft aan dat de kansverhouding hoger is (bijv: zo geeft de 
significante negatieve logodds voor het jongste kind t.o.v. een enig kind voor mazelenvaccinatie aan 
dat er bij jongste kinderen in verhouding meer niet gevaccineerden zijn).  Voor de vaccinatiegraad zijn 
er drie tabellen. Tabel 2.33 vergelijkt wel of niet gevaccineerd zijn voor MBR en MenC. Tabellen 2.34 
en 2.35 gaan over vaccinatie tegen polio, DTP, Hib en Hepatitis B.  Tabel 2.34 vergelijkt volledig of 
onvolledig ten opzichte van niet gevaccineerd zijn en volledig gevaccineerd zijn ten opzichte van 
onvolledig of niet gevaccineerd zijn. Tabel 2.35 vergelijkt telkens slechts één van de drie toestanden 
“niet”, “volledig”, “onvolledig” met één van beide andere. Analyse van compliance is samengevat in 
één tabel 2.36. 
 
 
4.1 Hoofdvaccineerder 
 
Er werd een significant verband gezien tussen de hoofdvaccineerder en de vaccinatietoestand, zowel 
voor de volledigheid van het schema als voor de compliance (Tabel 2.36). 
Elke andere vaccineerder werd vergeleken met Kind en Gezin. 
De kans om niet of onvolledig gevaccineerd te zijn, was voor alle vaccins significant groter als het kind 
bij de huisarts gevaccineerd was in vergelijking met vaccinatie door Kind en Gezin. Gezien het kleine 
percentage kinderen dat een huisarts als hoofdvaccineerder had in deze studie, zijn deze gegevens 
onvermijdelijk gebaseerd op kleine aantallen en kan de vaccinatietoestand van één of enkele kinderen 
de resultaten fel beïnvloeden. De uitzonderlijk hoge logodds (25) in het multinomiale model voor polio 
(tabel 2.35) geven aan dat deze bevinding gebaseerd is op één observatie, met name een niet 
gevaccineerd kind, dat een enorm verschil veroorzaakt met de referentie (Kind en Gezin) waar het 
merendeel wel gevaccineerd is. 
In vergelijking met Kind en Gezin waren bij de kinderarts gevaccineerde kinderen minder vaak 
onvolledig maar vaker niet gevaccineerd tegen hepatitis B. Dit zou ermee kunnen te maken hebben 
dat sommige kinderartsen verkiezen hepatitis B vaccinatie pas na de zuigelingenleeftijd te starten. 
Ook tegen MBR was minder vaak gevaccineerd als de hoofdvaccineerder een kinderarts was.  
In het buitenland gevaccineerde kinderen waren significant minder vaak volledig gevaccineerd tegen 
polio en MenC, en vaker niet gevaccineerd tegen hepatitis B (Tabel 2.34). Vaccinaties tegen hepatitis 
B en meningokokken C zijn in het buitenland niet altijd opgenomen in de vaccinatiekalender, en op het 
moment van bevraging was dit blijkbaar nog niet voor alle kinderen ingehaald. 
 
De compliance was voor alle vaccins significant minder goed bij kinderen die door de huisarts, 
kinderarts of buitenlandse vaccineerders gevaccineerd waren in vergelijking met kinderen die door 
Kind en Gezin gevaccineerd werden. Tussen kribbe en Kind en Gezin was er geen significant verschil. 
 
 
4.2 Socio-demografische factoren 
 
De leeftijd en het geslacht van het kind hadden geen significant verband met de vaccinatietoestand, 
noch met de volledigheid, noch met de compliance, voor geen enkel van de bestudeerde vaccins. 
Hetzelfde geldt voor de gezinssituatie (één-of tweeoudergezin), het aantal kinderen in het gezin, de 
leeftijd en de herkomst van de ouders en het gezinsinkomen. Gezien het model een significant 
verband toont tussen een bepaalde factor en de vaccinatiestatus in aanwezigheid van de andere 
factoren, is het mogelijk dat het gebrek aan een significant verband te wijten is aan het feit dat andere 
factoren in het model dezelfde informatie geven. Zo gaf gezinsinkomen vermoedelijk geen extra 
informatie als de werksituatie en de opleiding van de ouders reeds gekend waren.  
Hieronder worden de factoren besproken die (soms) wel een significant verband hadden. 
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Rangorde van het kind 
In vergelijking met een enig kind was een jongste kind in een gezin met meerdere kinderen significant 
minder vaak volledig gevaccineerd tegen hepatitis B en significant minder vaak gevaccineerd tegen 
MBR en MenC. Hoewel niet significant, lijkt ook een middelste kind in een gezin minder vaak deze 
vaccins toegediend te hebben gekregen, terwijl dit bij een oudste kind vaker lijkt gebeurd dan bij een 
enig kind. 
Met de compliance was er geen significant verband. 
 
Werksituatie 
Kinderen waren in deze studie significant beter gevaccineerd tegen polio, DTP en Hib als hun moeder 
voltijds werkte dan als hun moeder niet werkte. Ook een deeltijds werkende moeder leek 
geassocieerd met een iets betere vaccinatietoestand voor deze vaccins dan een niet werkende 
moeder, maar dit was niet significant. 
Bij een voltijds werkende moeder was de compliance ook significant beter dan bij een niet werkende 
moeder. 
 
 
4.3 Provincie waar het kind woont 
 
Voor DTP vaccinatie werden significante verbanden gezien met de provincie waar het kind woonde, 
maar enkel wat betreft de verhouding volledig ten opzichte van gedeeltelijk gevaccineerde kinderen: in 
vergelijking met kinderen uit West-Vlaanderen waren kinderen vaker volledig gevaccineerd tegen DTP 
als ze in een andere provincie woonden, maar dit was enkel significant voor Limburg. 
Voor hepatitis B vaccinatie was enkel het verschil tussen Antwerpen en West-Vlaanderen significant, 
met meer niet gevaccineerde kinderen in Antwerpen. 
Voor de andere vaccins was er geen significant verband, ook de compliance had voor geen enkel 
vaccin een significant verband met de provincie. 
 
 
4.4 Vermelden van nevenwerkingen 
 
Als de ouders vermeldden dat er ooit nevenwerkingen waren geweest na vaccinatie, waren hun 
kinderen significant minder vaak volledig gevaccineerd tegen polio, DTP, Hib en hepatitis B en minder 
vaak gevaccineerd tegen MBR dan als de ouders geen nevenwerkingen vermeldden. 
Ook de compliance was significant minder vaak goed voor DTP en MBR als de ouders 
nevenwerkingen vermeldden. 
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Tabel 2.33: logodds ratio’s voor al dan niet gevaccineerd zijn tegen MBR en MenC in functie 
van beïnvloedende factoren (binaire logistische regressie) 

  MBR MenC 

Vaccineerder (t.o.v. kind en gezin)   

 Huisarts -2.15 -1.99 

 Pediater -0.93 -0.34 

 Kribbe 0 0.1 

 Buitenland of andere -1.47 -2.18 

Rangorde (t.o.v. enig kind)   

 Jongste kind -0.93 -0.77 

 Middelste kind -0.66 -0.42 

 Oudste kind 0.73 1.5 

Nevenwerkingen (t.o.v. geen) -0.77  
Vet gedrukte logodds ratio’s zijn significant: p < 0.05 
Odds Ratio voor gevaccineerd (minstens 1 dosis)/ niet gevaccineerd in de vermelde groep t.o.v. de referentiegroep 
In het model worden enkel variabelen opgenomen waarvan ten minste minstens 1 groep significant verschilt van de 
referentiegroep 
 
Tabel 2.34: logodds ratio’s voor mate van volledigheid van het vaccinatieschema van IPV, DTP , 

Hib en hepatitis B in functie van beïnvloedende factoren (gegeneraliseerde 
geordende logistische regressie) 

 
  Polio DTP Hib Hep 

 (v|o)/n v/(o|n) (v|o)/n v/(o|n) (v|o)/n v/(o|n) (v|o)/n v/(o|n) 

Vaccineerder (t.o.v. Kind en Gezin) 

 Huisarts -18.81 -2.16 -3.55 -2.28 -5.24 -2.53 -3.60 0.32 

 Pediater 0.31 -0.60 14.90 -0.56 -1.96 -0.55 -1.78 1.07 

 Kribbe  17.48  16.61  17.60 13.69 -1.08 

 Buitenland of andere 0.23 -1.92 14.25 -1.01 14.56 -0.87 -4.95 2.13 

Werksituatie moeder (t.o.v. niet werkend) 

 Deeltijds     0.14 0.16   

 Voltijds     0.04 0.90   

Nevenwerkingen 15.39 -0.73 15.65 -0.79 0.23 -0.75 -0.89 0.68 

Provincie (t.o.v. West-Vlaanderen) 

 Antwerpen       -1.74 0.29 

 Limburg       -1.02 -0.51 

 Oost-Vlaanderen       -0.33 -0.44 

 Vlaams Brabant       -1.28 -0.32 
 
Vetgedrukte logodds ratio’s zijn significant: p < 0.05 
Logodds Ratio’s voor (v|o)/n = volledig of onvolledig gevaccineerd ten opzichte van niet-gevaccineerd en voor v/(o|n)/n = 
volledig ten opzichte van onvolledig of niet-gevaccineerd 
Per vaccin worden ratio’s enkel gegeven voor de factoren waarvan ten minste 1 categorie significant is 
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Tabel 2.35: logodds ratio’s voor niet, onvolledig of volledig gevaccineerd zijn in functie van 

beïnvloedende factoren (multinomiale logistische regressie) 

 Polio DTP Hib Hep 

 niet/vol onv/vol niet/vol onv/vol niet/vol onv/vol niet/onv vol/onv 

Vaccineerder (t.o.v. Kind en Gezin) 

 Huisarts (25.05) 2.21 4.61 2.25 (5.75) 2.26 3.48 0.34

 Pediater (-15.76) 0.51 (-31.97) 0.47 2.14 0.43 2.15 0.98

 Kribbe (-15.64) (-36.88) (-34.21) (-34.89) (-31.09) (-33.02) (-45.80) -1.45

 Buitenland of 
andere (-14.94) 1.72 (-33.3) 1.20 (-28.82) 0.93 (5.83) 3.08

Werksituatie vader (t.o.v. niet-werkend) 

 Deeltijds (-30.36) 0.08     (17.80) -0.25     

 Voltijds 1.99 -0.47     (17.33) -0.77     

Werksituatie moeder (t.o.v. niet-werkend) 

 Deeltijds (23.06) -0.03 (-32.75) -0.08         

 Voltijds (-9.50) -0.75 1.23 -0.83         

Rangorde (t.o.v. enig kind) 

 Jongste kind (20.09) 0.42 (22.59) 0.51 (24.36) 0.52 1.13 0.46

 Middelste kind (8.79) (-33.1) (24.42) -33.07 (24.54) (-34.82) 1.07 0.21

 Oudste kind (-12.55) -0.65 (-8.48) -0.46 (-10.9) -0.23 (-41.39) -0.16

Nevenwerkingen (-31.03) 0.85 (-30.62) 0.84 0.75 0.90     

Provincie (t.o.v. West-Vlaanderen) 

 Antwerpen     (22.86) -0.29         

 Limburg     (24.49) -1.12         

 Oost-Vlaanderen     (-9.97) -0.03         

 Vlaams Brabant     (-10.21) -0.83         
Vetgedrukte logodds ratio’s zijn significant: p < 0.05; deze tussen haakjes worden veiligheidshalve niet aldus geïnterpreteerd 
Logodds Ratio’s voor niet gevaccineerd ten opzichte van volledig gevaccineerd en voor onvolledig ten opzichte van volledig 
gevaccineerd voor Polio, DTP en Hib. 
Logodds Ratio’s voor niet gevaccineerd ten opzichte van onvolledig gevaccineerd en voor volledig ten opzichte van onvolledig 
gevaccineerd voor Hepatitis B 
Per vaccin worden ratio’s enkel gegeven voor factoren waarvoor minstens 1 categorie significant is 
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Tabel 2.36: logodds ratio’s voor compliance voor het vaccinatieschema in functie van 

beïnvloedende factoren (logistische regressie) 

 Polio DTP HIB Hepatitis B MBR MenC 

Hoofdvaccineerder (t.o.v. Kind en Gezin) 

 Huisarts -1.89 -1.82 -1.88 -2.03 -1.65 -1.46 

 Pediater -0.77 -0.81 -0.83 -0.66 -0.62 -0.71 

 Kribbe 1.13 1.13 1.11 0.02 -0.01 0.16 

 Buitenland en andere -2.57 -2.08 -2.25 -2.32 -0.44 -1.73 

Werksituatie moeder (t.o.v. niet-werkend) 

 deeltijds 0.07 -0.05  0.14   

 Voltijds 0.82 0.57  0.75   

Nevenwerkingen  -0.53   -0.59  
Vetgedrukte logodds ratio’s zijn significant: p < 0.05 
Logodds ratio’s voor al dan niet volledig gevaccineerd zijn met respect voor alle minimumleeftijden en minimumintervallen 
tussen dosissen, als aanbevolen door de HGR 
Per vaccin worden ratio’s enkel gegeven voor factoren waarvoor minstens 1 categorie significant is 

 
5. Besluit en aanbevelingen omtrent de vaccinatie in Vlaanderen 
 
5.1 Discussie 
 
Op vergelijkbare wijze met de eerste meting van de vaccinatiegraad in Vlaanderen in 1999, werd een 
nieuwe meting uitgevoerd via “two-stage cluster sampling” bij ouders met een kind dat tussen 18 en 
24 maanden oud was. De doelvaccinaties van dit onderzoek waren polio (IPV), difterie-tetanus-
kinkhoest (DTP), H influenzae type b (Hib), hepatitis B, mazelen-bof-rubella (MBR) en meningokokken 
van serogroep C (MenC).  Deze vaccinaties stonden vermeld in de Vlaamse vaccinatiekalender in de 
periode 2004-2005 en werden alle gratis aangeboden door de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Op een totaal van 1476 aan huis bezochte gezinnen (98.4% van het vooropgestelde aantal), waren de 
ouders van 1354 kinderen die op het moment van bevraging 18-26 maand oud waren, bereid om deel 
te nemen aan de bevraging. Het percentage weigeringen lag hoger dan bij de meting in 1999 (11% in 
totaal, telefonische weigeringen inbegrepen). Over de populatie weigeraars is weinig informatie 
beschikbaar, selectie-bias is niet uit te sluiten. Om deze te beperken, werd geen vervanging 
uitgevoerd indien ouders tijdens het huisbezoek medewerking weigerden (7.8%). Telefonische 
weigeringen, niet bereikte gezinnen en gezinnen met een taalprobleem werden wel vervangen (totaal 
16.7% adressen uit de basislijst). Het aandeel weigeringen was opvallend lager in de provincies Oost- 
en West-Vlaanderen. 
 
De vergelijkbaarheid van de steekproef met die van 1999 is goed qua nationaliteit, verdeling 
eenouder-/tweeoudergezinnen en werksituatie van de ouders. Er zijn wat minder vaders met een 
hoger diploma dan middelbaar onderwijs, en minder voltijds werkende vaders (zelfs als zelfstandigen 
mee worden geteld). Qua inkomen is de vergelijking moeilijk, er is vooral vaker (tweemaal zoveel) niet 
geantwoord.  
 
De socio-demografische gegevens komen goed overeen met wat andere bronnen over Vlaamse 
kinderen jonger dan 3 jaar en hun ouders vermelden qua gezinssamenstelling en gezinsgrootte, 
nationaliteit en leeftijd van de moeder en gebruik van kinderopvang. Opvallend is wel dat wat meer 
gezinnen met 2 voltijds werkende ouders en minder gezinnen met 2 niet werkende ouders voorkomen 
in de steekproef dan bij Vlaamse gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar. De geslachtsverdeling in 
de steekproef week af van de verdeling in de Vlaamse cohorte kinderen tussen 18 en 24 maand. 
Vermoedelijk heeft dit met de steekproeftrekking te maken, die werd uitgevoerd door het Rijksregister. 
Hiervoor werd in de statistische analyse gecorrigeerd. 
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De vaccinatiegraad werd berekend op basis van de gedocumenteerde vaccinatie, d.w.z. dat een dosis 
enkel als toegediend werd beschouwd als in het vaccinatiedocument thuis of bij de vaccinerende arts 
of via Kind en Gezin een datum terug te vinden was. Er werd dan ook een maximale inspanning 
geleverd om zo volledig mogelijke informatie te bekomen, met inbegrip van de informatie uit externe 
bron. De meeste ouders (90.2%) hadden een vaccinatiedocument in huis, dat al dan niet volledig was 
ingevuld. Van slechts 12 kinderen (1%) konden helemaal geen vaccinatiegegevens achterhaald 
worden; deze werden als niet gevaccineerd beschouwd. 
Meest opvallende resultaten zijn de betere vaccinatiegraad voor MBR, Hib en hepatitis B in 
vergelijking met de meting van 1999 (tabel 2.37), en de goede implementatie van de MenC vaccinatie 
op vrij korte tijd (veralgemeende vaccinatie sinds 2002).  
 
Tabel 2.37: vergelijking van de vaccinatiegraad in 1999 en 2004 
Vaccinatiegraad in Vlaanderen per dosis in 2004, uitgedrukt in procenten (met 95% 
betrouwbaarheidsinterval) (n=1349) 

Vlaanderen 2004 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Polio 99.0 (98.5-99.5) 98.6 (97.9-99.2) 98.2 (97.4-98.9) 93.1 (91.8-94.4) 

DTP 98.7 (98.1-99.3) 98.2 (97.4-99.0) 97.9 (97.0-98.8) 92.9 (91.6-94.2) 

Hib 98.1 (97.4-98.8) 97.6 (96.7-98.5) 97.2 (96.3-98.2) 92.6 (91.2-94.0) 

Hepatitis B 96.9 (95.9-97.9) 96.1 (94.9-97.3) 92.2 (90.8-93.7) 10.1 (8.2-11.9) 

MBR 94.0 (92.6-95.3)    

Meningokok C 94.1 (92.8-95.4)    

Vaccinatiegraad in Vlaanderen per dosis in 1999, uitgedrukt in procenten (met 95% 
betrouwbaarheidsinterval) (n=1005) 

Vlaanderen 1999 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Polio 99.2 (98.6-99.8) 98.9 (98.2-99.6) 96.2 (95.1-97.4)  

DTP 95.7 (94.3-97.1) 95.4 (94.0-96.9) 94.5 (93.1-96.0) 89.2 (87.3-91.0) 

Hib 85.5 (82.0-89.0) 84.4 (80.8-88.0) 82.6 (78.8-86.3) 73.9 (69.5-78.4) 

Hepatitis B 74.2 (70.5-78.0) 73.4 (69.6-77.3) 68.4 (64.3-72.4) 15.1 (11.8-18.5) 

MBR 83.4 (80.3-86.5)    
 
De vaccinatiegraad ligt voor alle dosissen en voor alle vaccins boven het streefdoel van 90% dat de 
WGO in haar huidig strategisch plan omschrijft. De vaccinatiegraad van de vierde dosis IPV (93.1%; 
95%CI 91.8-94.4%) en van MBR (94.0%;95%CI: 92.6-95.3%) bereikt de maximale drempel die in de 
literatuur wordt vermeld als noodzakelijk om de circulatie van deze ziekten te onderbreken. De cijfers 
zijn minstens vergelijlkbaar met beschikbare vaccinatiegraadgegevens uit vergelijkbare Europese 
landen (tabel 2.38) (bron: data.euro.who.in/cisid). Cijfers daterend van vóór de federalisering van 
België zijn niet beschikbaar. 
 
Tabel 2.38: vaccinatiegraad(%) in andere Europese landen (bron: data.euro.who.int/cisid) 

Land Polio 3 (‘04) DTP4 (‘03/’04) HepB3 (03) MMR (‘04) 
Denemarken 95 87  96 
Finland 96 95  97 
Frankrijk 97 88  86 
Duitsland 94 88 81 93 
Luxemburg 98   95 
Nederland 98 96  96 
Noorwegen 91   88 
Zweden 99   95 
Verenigd Koninkrijk 91 81  81 
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Wanneer echter de compliance t.o.v. minimumintervallen en minimumleeftijden voor de verschillende 
dosissen zoals aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad werd nagegaan, bleek deze niet altijd 
perfect. Hierdoor gaan mogelijks enkele procenten aan beschermingsgraad verloren. Een deel van de 
afwijkingen, zeker de grote afwijkingen, zijn door datum transcriptiefouten te verklaren. Dit werd 
bevestigd door de validering met resultaten uit externe bron die uitgevoerd werd voor een gedeelte 
van de dossiers met afwijkingen. 
 
De opvolging van de aanbevolen leeftijd voor polio-DTP/hib en hepatitis B vaccinatie is voor de eerste 
dosis beter dan bij de meting in 1999, maar nadien lopen kinderen vaker vertraging op, zelfs voor de 
laatste dosis die nu nochtans op een latere leeftijd wordt aanbevolen dan in 1999 (toen werden 10% 
van de laatste dosissen te laat gegeven, nu 43-44%). Ook ruim 40% van de MBR en MenC vaccins 
wordt na de huidige aanbevolen leeftijd (12 maand) toegediend, de aanbeveling voor vroegere 
toediening is dus nog niet optimaal geïmplementeerd. 
 
Ouders van onvolledig gevaccineerde kinderen geven uitstel (wegens ziekte) als meest voorkomende 
reden aan en suggereren vooral een herinneringsbericht als nuttig hulpmiddel voor het verbeteren van 
de vaccinatietoestand van hun kind. 
 
Een opvallende bevinding is verder dat Kind en Gezin een groter aandeel van de kinderen vaccineert 
in vergelijking met 1999, al zijn de resultaten niet volledig vergelijkbaar omdat het niet mogelijk was 
exact dezelfde definitie van hoofdvaccineerder te hanteren. Huisarts en kinderarts vaccineren samen 
slechts 16% van de kinderen, waarvan nog steeds 1/3 door de huisarts. Nochtans verkiezen 57% van 
de ouders de huisarts als het kind ziek is, en 40% de kinderarts. 
 
Statistische analyse naar risicofactoren voor onvolledige vaccinatie bevestigt vroegere bevindingen. 
Dat de rangorde van het kind in het gezin een invloed heeft, is bekend uit de literatuur (22). In deze 
studie blijkt het jongste kind het kwetsbaarst. Ook bij de vorige meting in 1999 in Vlaanderen werd 
vastgesteld dat een hogere graad van tewerkstelling bij de moeder verband had met beter 
gevaccineerd zijn van haar kind (21). Ook toen werd gezien dat kinderen die bij de huisarts 
gevaccineerd werden, minder goed gevaccineerd waren. Mogelijks is dit deels te verklaren doordat 
ouders die voor de huisarts kiezen als vaccineerder andere kenmerken hebben die de vaccinatie 
bemoeilijken. Misschien krijgt de huisarts vooral de moeilijkst te volgen of te overtuigen moeders of de 
kinderen die vaker ziek zijn. Ook kan vaccinatie van jonge kinderen voor de meeste huisartsen geen 
routine meer zijn, vermits zo weinig mensen hiervoor de huisarts kiezen. De vervrouwelijking van het 
beroep zou dit in de toekomst wel kunnen veranderen.  
In tegenstelling tot de bevindingen in 1999 heeft de provincie waar het kind woont in deze studie 
slechts een zeer beperkt effect op de vaccinatietoestand. Een opvallende nieuwe bevinding is het 
verband tussen het herinneren van nevenwerkingen door de ouders en een minder volledige 
vaccinatietoestand. De nevenwerkingen die ze dan vermelden zijn meestal onschuldig, toch hebben 
ze blijkbaar een invloed op de motivatie van ouders om hun kind correct verder te laten vaccineren.  
In de toekomst zou het interessant zijn ook de interacties tussen de verschillende onderzochte 
risicofactoren onderling statistisch na te gaan, en zo de regressiemodellen verder te optimaliseren en 
te valideren. 
 
De bevraging levert ook interessante informatie op gezondheidseconomisch vlak: (1) 17.5% van de 
ouders verklaart zelf vaccins betaald te hebben voor het kind. Het grootste deel hiervan betreft 
pneumokokkenvaccins, waarmee minstens 10% van de kinderen gevaccineerd zijn. Bovendien 
hebben 3.5% van de kinderen meer dan 1 dosis meningokokken C vaccin gekregen, terwijl het gratis 
aanbod beperkt is tot 1 dosis. (2) Wanneer anderzijds gevraagd wordt naar het bedrag dat ouders 
bereid zijn te betalen voor een combinatievaccin dat hun kind een prik zou besparen, hebben 51% 
daar maximaal 5 € voor over, en slechts 15% heeft daar meer dan 25 € voor over. (3) Slechts 6% van 
de ouders heeft ooit werkverlet moeten nemen voor de vaccinaties van het kind, terwijl er minstens 5 
raadplegingen nodig zijn om alle aanbevolen vaccins te kunnen toedienen en in 67% van de gezinnen 
beide ouders werken. Dit getuigt van een grote flexibiliteit van de vaccinerende artsen voor het 
aanbieden van afspraken. 
Een andere verrassende bevinding is dat slechts 14% van de ouders het aanvaarbaar vindt om 3 of 
meer injecties (prikken) tijdens dezelfde raadpleging toe te dienen, 33% vindt zelfs 2 prikken niet 
aanvaardbaar hoewel de meeste kinderen bij 1 of meer raadplegingen 2 injecties kregen.  
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5.2 Besluit 
 
De vaccinatiegraad van kinderen tussen 18 en 24 maand voor de vaccins IPV, DTP, Hib, MBR en 
MenC ligt voor alle dosissen boven het streefdoel van 90% dat de WGO in haar huidig strategisch 
plan omschrijft. De vaccinatiegraad van de vierde dosis IPV (93.1%; 95%CI 91.8-94.4%) en van MBR 
(94.0%;95%CI: 92.6-95.3%) bereikt de maximale drempel die in de literatuur wordt vermeld als 
noodzakelijk om de circulatie van deze ziekten te onderbreken. Door afwijkingen in het schema t.o.v. 
de aanbevelingen ligt de reële beschermingsgraad van de kinderen tegen deze ziekten mogelijks iets 
lager en wordt ook op iets latere leeftijd bereikt dan optimaal zou zijn. De opvolging van het 
aanbevolen schema en de aangetoonde risicofactoren voor onvolledige vaccinatie (niet werkende 
moeder, het jongste kind in een gezin met meerdere kinderen, nevenwerkingen ondervinden na 
vaccinatie) blijven aandachtspunten voor de toekomst. 
 
 
6. Aanbevelingen omtrent de vaccinatie in Vlaanderen 
 
Volgende aanbevelingen kunnen op basis van de beschreven gegevens geformuleerd worden:  
 

1) Kinderen lopen nog steeds vaak vertraging op na de start van het vaccinatieschema. 
Hierdoor zijn ze langer onbeschermd dan nodig vooraleer de primo-vaccinatie volledig is, en 
daalt de bescherming mogelijks reeds alvorens een herhalingsvaccinatie wordt toegediend.  
Anderzijds mag het aanbevolen minimuminterval tussen de dosissen niet uit het oog verloren 
worden. Systematische communicatie naar ouders en vaccineerders over de noodzaak van 
tijdige en correcte vaccinatie van kinderen blijft nodig. Dit is een opdracht van Kind en Gezin 
en de Wetenschappelijke Verenigingen van huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen, hierbij 
ondersteund door de Vlaamse overheid. 

 
2) Uitstel van vaccinatie blijft de voornaamste reden voor onvolledige vaccinatie. Het blijft dus 

nodig te benadrukken dat uitstel slechts in heel bepaalde gevallen nodig is en zoveel 
mogelijk moet vermeden worden. Informatie naar professionelen over echte en vermeende 
contra-indicaties voor vaccinatie kan hiertoe bijdragen. 

 
3) Een herinneringsbericht omtrent onvolledige vaccinatie, via verschillende kanalen, wordt door 

ouders van jonge kinderen aanvaard en zelfs op prijs gesteld. Onderzocht moet worden hoe 
een (automatisch) recall systeem voor de vaccinatie van jonge kinderen, dat kan worden 
ontwikkeld als bijkomende applicatie van Vaccinnet, in de praktijk van huisartsen en 
kinderartsen geïmplementeerd kan worden. 

 
4) Goede informatie rond mogelijke nevenwerkingen, goede opvang van ouders en hun kind in 

geval van nevenwerkingen en bij de keuze van vaccins ook het beste nevenwerkingenprofiel 
in rekening brengen zijn elementen die kunnen voorkomen dat een vaccinatieschema 
voortijdig wordt afgebroken. 

 
5) Situaties die aandacht verdienen zijn gezinnen met een niet-werkende moeder of vader, en 

gezinnen met meerdere kinderen waar het jongste kind meer kans loopt om niet volledig 
gevaccineerd te worden. 

 
6) Ondersteuning van huisartsen en pediaters bij hun vaccinatie-opdracht naar jonge kinderen 

is nuttig en wenselijk, in combinatie met informatiecampagnes naar het brede publiek. 
 

7) Verdere motivatie en ondersteuning van vaccinerende artsen om Vacinnet ook in zijn functie 
van vaccinatiedatabank te gebruiken en gegevens aan te vullen, bevordert de kans op snelle 
vervollediging van een onvolledige of suboptimale vaccinatietoestand. Optimaliseren van een 
goede samenwerking tussen alle vaccinatoren komt de vaccinatiegraad ten goede. 
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DEEL III: Resultaten perceel 2: Adolescenten 
 
 
 
1. Beschrijving van de steekproef 
 
1.1 Samenstelling van de steekproef en respons 
 
In het totaal werden 1849 gezinnen aangeschreven, waarvan 61 (4.1%) nog vóór het huisbezoek via 
telefoon de deelname aan het onderzoek weigerden (54 uit de basislijst en 7 uit de reservelijst). De 
reden die hiervoor werd opgegeven was “geen tijd” (n = 20), “geen interesse” (n = 38), of “weigering 
zonder verdere uitleg” (n = 3). Bijkomend konden 293 kinderen na drie bezoeken niet worden bereikt, 
ofwel waren hun ouders het Nederlands onvoldoende machtig om een betrouwbare enquête af te 
nemen. Niet bereikte gezinnen en telefonische weigeringen werden vervangen door gezinnen uit de 
reservelijst van dezelfde gemeente. Proportioneel lag het aantal vervangingen duidelijk hoger in de 
provincie Vlaams Brabant. In deze provincie werd 25.5% van het totaal aantal aangeschreven ouders 
vervangen, wat ten dele kan worden toegeschreven aan het grote aantal Franstalige gezinnen in de 
Brusselse randgemeenten. In de andere provincies werden slechts 11.3 tot 15.7% gezinnen 
vervangen. 
 
In totaal werden 1495 gezinnen aan huis bezocht, wat overeenstemt met 99.7% van het 
vooropgestelde aantal (tabel 3.1). Dit resulteerde bij 137 gezinnen (9.1%) in een weigering tot 
deelname aan het onderzoek. De voornaamste reden om te weigeren was “geen interesse” (n = 41), 
“geen zin” (n = 41) of “geen tijd” (n = 33). Geen enkele weigering was toe te schrijven aan een 
duidelijke negatieve houding t.o.v. vaccinaties. Deze “weigeringen aan huis” werden niet vervangen 
om selectiebias te voorkomen (zie inleiding). Het hoogste percentage weigeringen werd genoteerd in 
de provincie Antwerpen, waar 3 maal zoveel ouders weigerden om deel te nemen in vergelijking met 
West-Vlaamse ouders, die het kleinste percentage weigeringen uitmaakten. 
Veertien dossiers gingen verloren tussen afname en verwerking. 
 
Tabel 3.1: verdeling van de respons in de steekproef adolescenten, in vergelijking met de 

steekproef zuigelingen  

 Zuigelingen Adolescenten 

 Aantal % Aantal % 

Vooropgesteld aantal 1500 100 1500 100 

Niet uitgevoerd 24 1.6 5 0.3 

Verloren dossiers 5 0.3 14 0.9 

Weigering aan huis  117 7.8 137 9.1 

Afgewerkte dossiers 1354 90.3 1344 89.6 
 
Het aantal volledige enquêtes bedraagt dus 1344, waarvan er 1134 betrekking hebben op kinderen 
geselecteerd uit de basislijst en 210 kinderen uit de reservelijst (16.6%). Bij de groep kinderen 
waarvoor bij het huisbezoek de deelname werd geweigerd lag de proportie die geselecteerd was uit 
de reservelijst hoger (23.3%). 
Het aantal toestemmingen per cluster bedroeg gemiddeld 10.8, en varieerde van 3 tot 14. 
De proportie toestemmingen in het algemeen lag significant hoger in de provincies Limburg en West-
Vlaanderen (tabel 3.2, p = 0.0002). 
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Tabel 3.2: verdeling van het aantal (percentage) clusters, gemeenten en adolescenten over de 
 provincies 

Provincie Clusters Gemeenten Huisbezoekena Weigeringenb Inclusiesb  

Antwerpen 35 26  424 (28.4)  58 (13.7)  364 (86.3)

Limburg 17 16  199  (13.3)  13 (6.6)  183 (93.4)

Oost-Vlaanderen 28 24  346  (23.1)  30 (8.8)  311 (91.2)

Vlaams-Brabant 22 21  249  (16.6)  25 (10.1)  222 (89.9)

West-Vlaanderen 23 20  277  (18.5)  10 (3.6)  246 (96.4)

Vlaanderen 125 107 1495  (100)  137 (9.2)  1344 (90.8)
Verloren dossiers:  n = 14 (Antwerpen: n = 2, Limburg: n = 2, Oost-Vlaanderen: n = 5, Vlaams-Brabant: n = 2, West-

Vlaanderen: n = 3) 
a percentages in deze kolommen werden berekend op basis van het totale aantal dossiers (n = 1495) ); en b percentages 
berekend op het aantal huisbezoeken in de provincie, na aftrek van de verloren dossiers. 
 
 
1.2 Relatie van de ondervraagde met de jongere 
 
Van de 1344 jongeren met een volledige enquête werd in de meeste gevallen de enquête beantwoord 
door de moeder (n = 1052; 78.3%). In de andere gevallen was dit de vader (n = 226; 16.9%), beide 
ouders samen (n = 23; 1.7%), een stief- of pleegouder (n = 12; 0.9%), een oudere broer of zus (n = 
10; 0.7%) of een grootouder (n = 7; 0.5%). Van 7 jongeren werd de relatie van de ondervraagde met 
de adolescent niet genoteerd. 
 
 
2. Demografische gegevens 
 
De percentages werden steeds berekend op het totaal aantal adolescenten voor wie de ouders de 
toestemming gaven tot deelname aan deze studie (n=1344), met aftrek van de blanco antwoorden. 
Het totaal dat in rekening gebracht werd en aantal blanco antwoorden staan steeds vermeld. 
 
 
2.1 Leeftijd en geslacht van de jongere 
 
Alle deelnemende adolescenten zijn geboren in 1991 (dit was het selectiecriterium). De gemiddelde 
leeftijd bedroeg aan het begin van de enquêtering (07 mei 2005) 13.9 ± 0.27 jaar (gemiddelde ± 
standaardafwijking) en variëerde tussen 13.4 tot 14.4 jaar. Er was een klein overwicht van jongens 
(n=697; 51.9%) t.o.v. meisjes (n=647; 48.1%), wat in grote lijnen overeenkomt met de 
geslachtverdeling in de eerste graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen (51.2% jongens en 
48.8% meisjes in 2004/05) (3). 
 
 
2.2 Gezinssamenstelling 
 
Er werd geopteerd om de gezinssamenstelling te herleiden tot drie categorieën: (i) een 
tweeoudergezin, en (ii) gescheiden of (iii) alleenstaande ouder. Onder de noemer tweeoudergezinnen 
vallen zowel kerngezinnen (getrouwd of samenwonend) en nieuw samengestelde gezinnen (moeder 
en/of vader is niet de biologische ouder van alle kinderen binnen het gezin). De opsplitsing 
gescheiden/alleenstaande werd behouden omdat na een scheiding beide ouders in principe 
(financieel) bijdragen aan de opvoeding en zorg van de kinderen. De groep alleenstaanden omvat 
zowel alleenstaande ouders als weduwen en weduwenaars. 
De verdeling over deze drie varianten van de gezinstoestand in dit onderzoek (tabel 3.3) komt 
overeen met de gegevens uit het Rijksregister (9). In de algemene populatie groeit 13.5% van de 
kinderen tussen 6 en 12 jaar op in een éénoudergezin en 83,8% in een tweeoudergezin. 
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Tabel 3.3: verdeling van jongeren volgens gezinssamenstelling 

 Aantal Percentage 

Tweeoudergezin 1129 85.2 

Alleenstaande ouder 36 2.7 

Gescheiden 161 12.1 

Totaal 1326 100 
Blanco: n = 18 
 
Binnen de tweeoudergezinnen maakt 92.1% van de kinderen deel uit van een kerngezin (met de 
beide oorspronkelijke ouders) en 7.1% groeit op in een nieuw samengesteld gezin. Van 18 jongeren 
(0.8%) is niet geweten of zij tot een kerngezin of nieuw samengesteld gezin behoren. 
 
 
2.3 Adoptie- en pleegkinderen 
 
In de steekproef werden de gegevens van 10 adoptiekinderen en 4 pleegkinderen genoteerd. Adoptie 
gebeurde bij één kind binnen het jaar na de geboorte, bij 4 kinderen binnen de 3 jaar na de geboorte 
en 3 kinderen waren ouder dan 3 jaar op het moment van adoptie. Van de 4 pleegkinderen werden er 
2 in het gezin opgenomen in 1996 (op de leeftijd van ongeveer 5 jaar) en 1 in 2002 (ongeveer 11 jaar). 
Van 2 adoptiekinderen en 1 pleegkind kind is het jaar van opname in het gezin niet gekend. 
Deze groep is te klein om apart geanalyseerd te worden. 
 
 
2.4 Gezinsgrootte en rangorde van de jongeren 
 
Het aantal kinderen in de gezinnen waartoe de respondenten behoren bedraagt gemiddeld 2.5 en 
varieert van 1 tot 8. De jongeren zijn enig kind (n = 200; 14.9%), ofwel maken ze deel uit van een 
gezin met twee (n = 593; 44.1%), drie (n = 345; 25,7%), of vier of meer kinderen (n = 206; 15.3%). 
Deze cijfers zijn in overeenstemming met de gegevens voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit het 
Rijksregister (9). 
 
Uit de geboortedata van de broers en zussen was op te maken dat 68 jongeren (5.1%) deel 
uitmaakten van een meerling (67 tweelingen en 1 drieling). In vergelijking met de proportie meerlingen 
in de geboortecohorte 1990 (2.96%) is dit een hoog cijfer (23). De enige verklaring hiervoor is dat 
vermoedelijk op een aantal enquêteformulieren de geboortedatum van de adolescent een tweede keer 
werd opgenomen in de lijst van broers en zussen, wat onterecht de indruk wekt dat er een 
tweelingbroer of -zus in hetzelfde gezin is. 
 
Wat de rangorde van de adolescent in het gezin betreft is de verdeling als volgt: enig kind (n = 200; 
14.9%), het oudste kind (n = 435; 32.3%), de middenpositie (n = 268; 19.9%), en het jongste kind (n = 
441; 32.8%). Het lagere aantal kinderen met middenpositie is te verklaren door het feit dat voor deze 
berekening slechts gezinnen met minimum 3 kinderen (n = 551) in aanmerking komen. 
 
 
2.5 Leeftijd van de ouders 
 
De geboortedatum van beide ouders werd opgevraagd en aan de hand hiervan werd de huidige 
leeftijd van de ouders berekend. Bij de vaders (n = 1240) was de gemiddelde leeftijd bij aanvang van 
de enquêtering 44.2 ± 5.0 jaar, met een spreiding tussen 26 en 77 jaar. De moeders (n = 1320) waren 
gemiddeld 41.8 ± 4.2 jaar oud, met 26 en 58 jaar als uiterste waarden. De moeders waren gemiddeld 
2.4 ± 3.9 jaar jonger dan de vaders (spreiding -13.6 tot 30.1 jaar verschil). 
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2.6 Herkomst van de ouders (geboorteland en nationaliteit) 
 
Aan de hand van de gegevens over het geboorteland van ouders en grootouders werden de herkomst 
van de jongeren in de steekproef ingedeeld in drie mogelijke categorieën, m.n.:  

- Belg: beide ouders en alle grootouders zijn in België geboren. 
- Europees (EU): 1 of meerdere ouder(s) of grootouder(s) werden in een andere lidstaat van de 

Europese Unie (EU-25) dan België geboren.  
- Niet-Europees (niet-EU): 1 of meerdere ouder(s) of grootouder(s) werden geboren in een land 

dat niet tot de Europese Unie (EU-25) behoort. 
Het resultaat van deze groepering is terug te vinden in tabel 3.4. Er zijn ongeveer evenveel vaders als 
moeders met een buitenlandse herkomst. Ongeveer de helft van de Europese en een derde van de 
niet-Europese ondervraagden heeft de Belgische nationaliteit aangenomen. 
 
De vragenlijst peilde ook naar de nationaliteit van ouders, maar niet naar de nationaliteit van de 
grootouders. Nationaliteit als parameter werd echter niet gebruikt voor de analyse, omdat we de 
herkomst (geboorteland) van ouders en grootouders een meer betrouwbare parameter achten om de 
sociaal-culturele achtergrond, en de eventuele invloed hiervan op de vaccintiegraad te beschrijven.  
In tabel 3.4 wordt de nationaliteit van de ouders beschreven, terwijl herkomst wordt bepaald door het 
geboorteland van zowel ouders als grootouders. 
 
 
Tabel 3.4: nationaliteit en herkomst van de ouders volgens 3 categorieën 

 Vader Moeder 

 Nationaliteit Herkomst Nationaliteit Herkomst 

 N % n % n % n % 

België 1174 94.1 1142 86.9 1213 95.1 1155 86.5 

Ander EU-land 39 3.1 77 5.9 37 2.9 85 6.4 

Niet-EU-land 35 2.8 95 7.2 26 2.0 95 7.1 

Totaal 1248 100 1314 100 1276 100 1335 100 
Blanco Vader: nationaliteit: n = 96, geboorteland: n = 30;  
Blanco Moeder: nationaliteit: n = 68, geboorteland: n = 9 
 
Als gekeken wordt naar de herkomst van beide ouders samen zien we dat 82.3% (n=1076) van de 
jongeren Belgische ouders heeft, 4.6% (n = 60) heeft een niet-Belgische moeder maar een Belgische 
vader, 4.1% (n = 54) heeft een niet-Belgische vader maar een Belgische moeder, en 9.0% (n = 117) 
heeft 2 niet-Belgische ouders. 
 
 
2.7 Opleiding van de ouders 
 
Voor de bepaling van het opleidingsniveau werd gepeild naar de hoogst behaalde diploma. 
Eén op drie moeders en een vergelijkbaar percentage vaders heeft hogere studies gevolgd (tabel 3.5). 
Bij de moeders is dit weliswaar overwegend in het hoger niet-universitair onderwijs en bij de vaders is 
er een relatief groter aantal met een universitair diploma (tabel 3.5). Deze trend was nog meer 
uitgesproken bij de ouders uit de baby-enquête (zie punt II. 2.7). 
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Tabel 3.5: overzicht van de hoogst behaalde opleiding van ouders 

 Vader Moeder 

 Aantal % Aantal % 

Geen opleiding 26 2.1 38 2.9 

Basisonderwijs 52 4.2 51 3.9 

Beroepsonderwijs 134 10.7 170 12.9 

Lager Middelbaar 154 12.3 133 10.1 

Hoger Middelbaar 459 36.7 448 34.1 

Hoger Niet-universitair 246 19.7 370 28.2 

Universitair 174 13.9 95 7.2 

Andere 6 0.4 8 0.6 

Totaal 1251 100 1311 100 
Blanco: vader: n = 93, moeder: n = 31 
 
 
2.8 Werksituatie van de ouders 
 
Het valt op dat mannen in verhouding frequenter over een voltijdse baan beschikken dan vrouwen 
(74.8% versus 29.6% bij de vrouwen), ondanks het feit dat er procentueel meer hoger opgeleide 
vrouwen zijn. Er zijn ook dubbel zoveel zelfstandigen onder de mannen dan bij de vrouwen.  
 
Tabel 3.6: werksituatie van elk van de ouders 

 Vader Moeder 

 Aantal % Aantal % 

Betaald werk voltijds 940 74.8 387 29.6 

Betaald werk deeltijds 8 0.6 449 34.3 

Betaald werk interim 0 0 3 0.2 

Zelfstandige 199 15.8 107 8.2 

Betaald werk onderbroken 4 0.3 9 0.7 

Invalide 25 2.0 25 1.9 

Werkzoekende 50 4.0 68 5.2 

Huisman/huisvrouw 3 0.2 243 18.5 

Student 0 0 4 0.3 

Andere 28 2.2 15 1.1 

Totaal 1257 100 1310 100 
Blanco: Vader: n = 87; moeder: n = 34 
 
Het aantal werkzoekenden in deze steekproef ligt beduidend onder het Vlaams gemiddelde 
(gemiddeld voor Vlaanderen 7.95% in juni 2005, 6.5% voor mannen en 9.8% voor vrouwen) (24). 
Schoolverlaters en 50-plussers, die gemiddeld een hoger werkloosheidscijfer kennen dan de 
algemene bevolking, zijn echter zo goed als volledig afwezig in onze steekproef, die per definitie 
bestaat uit gezinnen die 10 tot 20 jaar geleden gevormd zijn en zich in de meest actieve fase van hun 
leven bevinden. Dit kan de lagere werkloosheidsgraad van ouders in onze steekproef verklaren. 
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Tabel 3.7: werksituatie in tweeoudergezinnen 

 Aantal % 

Beide voltijds werkend 422 31.6 

Beide werkend al dan niet 
voltijds 

451 33.8 

Alleen vader werkt 280 21.0 

Alleen moeder werkt 35 2.6 

Beide niet werkend 43 3.2 

Totaal 1336 100 
Blanco: n = 8, gezinnen waarvan de werksituatie van slechts 1 partner gekend is: n = 105 
 
In vergelijking met de gegevens van Datawarehouse Arbeid (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) (8) is 
het percentage families waar geen van beide ouders werken (leeftijdsgroep 6-12 jaar) bijzonder klein 
(9.2% versus 3.2% in deze studie). 
 
 
2.9 Gezinsinkomen 
 
Aan ouders werd gevraagd om op een kaart aan te geven hoeveel het netto maandelijkse 
gezinsinkomen bedraagt. Met gezinsinkomen werden alle inkomsten bedoeld die door het gezin 
gebruikt worden om in het levensonderhoud te voorzien, zoals inkomen uit arbeid, uitkering, 
alimentatiegeld. De ondergrens van 800 euro stemt overeen met het leefloon van een alleenstaande 
ouder met kinderen. De tweede categorie is gebaseerd op een volledige minimale uitkering of het 
laagste inkomen. De andere categorieën werden arbitrair opgesteld bij gebrek aan beschikbare 
criteria. Eén op vier ouders kon/wou niet aangeven in welke inkomenscategorie zij vielen. 
 
Tabel 3.8: overzicht van de categorieën van het netto gezinsinkomen 

 Aantal % 

< €800 8 0.6 

€800 en €1500 132 9.8 

€1500 en €2000 209 15.6 

€2000 en €3000 358 26.6 

>€3000 294 21.9 

Geen inkomen opgegeven 343 25.5 

Totaal 1344 100 
 
In vergelijking met de gegevens over maandinkomen uit de Panelstudie (observatiejaar 2002) in 
gezinnen met kinderen tussen 6 en 12 jaar. zijn de ouders in deze studie iets minder begoed (9). In de 
Panelstudie heeft ± 8% een inkomen tussen 800 en 1500 euro en ±10% een inkomen tussen 1500 en 
2000 euro. Het is echter mogelijk dat deze vraag wat onverwacht kwam, waardoor de ouders een 
onderschatting gaven van het reële maandinkomen van het gezin. 
 
 
2.10 Schoolloopbaan van de jongere 
 
Een belangrijk inclusiecriterium was het studiejaar dat de betrokken adolescent het jaar vóór de 
enquêtering volgde. De reden hiervoor was dat de bevraging een meting was van de vaccinatiegraad 
tegen hepatitis B die aangeboden wordt door het CLB in de loop van het 1e jaar secundair onderwijs. 
Om die reden werden leerlingen die tijdens het schooljaar 2003/2004 niet in het 1e jaar secundair 
onderwijs zaten of gezeten hadden, vervangen. Uitzondering werd gemaakt voor het buitengewoon 
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onderwijs, omdat deze leerlingen het vaccinatieaanbod krijgen op de leeftijd die overeenstemt met die 
van de geboortecohorte van het 1e jaar gewoon secundair onderwijs. Leerlingen uit het Buitengewoon 
Lager Onderwijs (BLO) of Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) geboren in 1991 kregen de 
vaccinatie tegen hepatitis B dus per definitie aangeboden tijdens het schooljaar 2003/2004, ongeacht 
het leerjaar dat ze toen volgden. 
 
Tabel 3.9: verdeling van de deelnemende leerlingen (aantal en %) over de studiejaren, op het 

 ogenblik van de bevraging  

 Aantal % 

1e jaar secundair 171 12,8 

2e jaar secundair 1118 83,6 

3e jaar secundair 5 0,4 

Buitengewoon onderwijs 43 3,2 

Totaal 1337 100 
Blanco: n = 7 
 
Er waren 171 leerlingen (12.8%) die het 1e jaar secundair onderwijs overdeden in het jaar van de 
enquêtering, en 5 leerlingen (0.4%) zaten reeds in het 3e jaar secundair onderwijs. 
Uit de gegevens van het departement onderwijs met betrekking tot de geboortecohorte 1991 blijkt in 
het schooljaar 2004/05 nog 18.7% van de jongeren in het 1e jaar secundair onderwijs te zitten. Het 
lagere percentage in onze steekproef kan deels verklaard worden doordat leerlingen die in het 
schooljaar van de enquêtering voor het eerst het eerste leerjaar secundair onderwijs volgden niet in 
de steekproef werden opgenomen (3). 
Het is niet waarschijnlijk maar toch niet volledig uit te sluiten dat deze laatste groep leerlingen, die 
minstens 1 jaar achterstand heeft opgelopen in het basisonderwijs, minder goed gevaccineerd zou zijn 
dan hun andere leeftijdsgenoten. 
In de eerste graad van het gewone secundair onderwijs bestaan er voor het eerste jaar secundair 
onderwijs 2 richtingen: leerjaar A (Algemeen vormend Onderwijs) en leerjaar B 
(Beroepsvoorbereidend Onderwijs). Het 2e jaar wordt onderverdeeld in het algemeen secundair 
onderwijs en het beroepsvoorbereidend onderwijs. Daarnaast is er nog het buitengewoon onderwijs. 
In totaal volgde 84.7% van de leerlingen in deze steekproef in het 2e jaar het algemeen vormend 
onderwijs en 15% het beroepsvoorbereidend onderwijs. Volgens het departement onderwijs 
bedroegen deze percentages voor het 2e jaar van het secundair onderwijs in 2004-2005 
respectievelijk 82.1% en 17.9%. 
Afhankelijk van de studierichting die wordt gekozen, kan er binnen de eerste graad van het algemeen 
vormend onderwijs toch al een opdeling gemaakt worden in Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), 
Technisch en Kunst Secundair Onderwijs (TSO en KSO) en Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) 
(tabel 3.10). 
 
Tabel 3.10: verdeling van het aantal leerlingen over de verschillende onderwijsniveaus en 

leerjaren (n = 1270) 

 1e secundair 2e secundair 3e secundair Totaal % 

ASO 58 703 5 766 60.3 

TSO + KSO 56 254  310 24.4 

BSO 53 137  190 15.0 

Andere° 1 3  4 0.3 

Totaal 168 1097 5 1270 100 
* leerlingen van het buitengewoon onderwijs werden hier niet opgenomen (n = 43). Van 24 leerlingen is de studierichting niet 

gekend (3 leerlingen uit het 1e buso en 21 leerlingen uit het 2e buso) en van 7 leerlingen is het leerjaar niet gekend. 
° Andere studierichtingen zijn: schippersschool, Portugees programma, British International School en Leefgroep 6-4. 
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3. Vaccinatiegraad en gegevens omtrent vaccinatie 
 

3.1 Beschikbaarheid van vaccinatiegegevens 
 
Bij 1006 gezinnen (74.8%) waren er thuis vaccinatiegegevens aanwezig. Deze gegevens konden al 
dan niet volledig zijn. Bij de resterende 338 gezinnen (25.2%) ontbrak elk spoor van 
gedocumenteerde vaccinatie van de betrokken adolescent. 
 
 
3.2  Vaccinatiedocument 
 
Vaccinatiegegevens konden overgenomen worden van 1 of meerdere vaccinatiedocumenten. In de 
enquête werden de meest courante mogelijkheden opgesomd. Meerdere mogelijkheden konden 
aangekruist worden. In het geval een document aanwezig was betrof dit meestal het 
gezondheidsboekje van Kind en Gezin en/of een document van het CLB (tabel 3.11). 
 
Tabel 3.11: overzicht van de vaccinatiedocumenten aanwezig in huis (n=1006) 

Document Aantal % 

Boekje Kind en Gezin 645 64.1 

Kaart Vlaamse Gemeenschap 108 10.7 

Kaart Privé-arts 110 10.9 

Formulier of kaart CLB 335 33.3 

Buitenlandse documenten 9 0.9 

Andere 49 4.9 
Thuis geen documenten aanwezig: n = 338 
Meerdere antwoorden waren mogelijk, waardoor het totaal meer dan 100% kan zijn. 
 
 
3.3 Opvragen van vaccinatiegegevens uit externe bron 
 
Van alle 338 ouders die niet over de vaccinatiegegevens van hun kind beschikten werd de 
toestemming verkregen om deze op te vragen in het CLB. Aan de andere 1006 ouders, die al dan niet 
over de volledige set van vaccinatiegegevens beschikten, werd eveneens gevraagd of de 
vaccinatiegegevens aanwezig in het CLB dossier mochten opgevraagd worden ter controle. Hiervan 
stemden er 953 (94.7%) toe zodat in het totaal van 1291 adolescenten toestemming werd verkregen 
om de vaccinatiedata bij het CLB op te vragen. Van 1261 leerlingen kon het overeenkomstig CLB 
achterhaald worden. In de andere gevallen (n = 30) kon de naam van school niet teruggevonden 
worden, werd de school niet opgegeven of betrof het een school van de Franstalige gemeenschap. 
De gegevens uit het CLB werden ook gebruikt om onvolledige schema’s aan te vullen en onmogelijke 
data na te kijken. Waar nodig werden de gegevens aangevuld of aangepast. 
 
Ook na het opvragen van alle gegevens in de CLB’s blijven er nog 96 adolescenten (7.1%) van wie 
elk spoor van zowel hepatitis B, MBR en Meningokokken van serogroep C vaccinatie ontbreekt. Van 5 
van de 75 CLB’s werden de vaccinatiegegevens niet of laattijdig bekomen. 
 
 
3.4 Vaccinatiegraad 
 
De vaccinatiegraad werd voor alle vaccins berekend op het totaal aantal adolescenten voor wie de 
ouders toestemming gaven tot deelname aan deze studie (n = 1344). 
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3.4.1 Vaccinatiegraad per toegediende dosis in Vlaanderen 
 
Deze vaccinatiegraad is gebaseerd op het aantal effectief toegediende dosissen, ongeacht of deze 
werden gegeven op een geschikte of aanbevolen leeftijd, of met een correct tijdsinterval. Het betreft 
dus een vaccinatiegraad in de meest brede zin van het woord. 
 
Tabel 3.12 vermeldt de vaccinatiegraad, op Vlaams niveau, per dosis en per vaccin voor hepatitis B 
(dosissen 1 tot 3 of 4), MBR (dosissen 1 en 2), en Meningokokken van serogroep C (1 dosis). Bij 
ontbrekende informatie werd de dosis als niet toegediend beschouwd. De vaccinatiegraad schommelt 
voor deze vaccins rond de 80% en is het hoogst voor de tweede dosis MBR (aanbevolen in het vijfde 
leerjaar van het lager onderwijs), en het laagst voor de derde dosis hepatitis B. De vierde dosis 
hepatitis B wordt niet in rekening gebracht omdat een drie dosisschema volstaat voor bescherming. 
 
Tabel 3.12: vaccinatiegraad per dosis voor drie vaccins, uitgedrukt in procenten (met 95 % 

betrouwbaarheidsinterval) (n=1344) 

 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Hepatitis B 83.3 (81.1 – 85.6) 80.3 (77.9 – 82.7) 75.7 (73.2 – 79.2) 1.9 (1.2 – 2.7) 

MBR 80.6 (78.2 – 83.0) 83.6 (81.4 – 85.8)   

Meningokok C 79.8 (77.3 – 82.4)    

 
 
Kanttekening bij de gegevens over de vaccinatiegraad bij adolescenten 
 
De vaccinatiegraad zoals deze werd opgetekend in dit onderzoek weerspiegelt vermoedelijk niet de 
echte vaccinatiegraad van de Vlaamse adolescenten, maar getuigt van een gebrek aan 
gedocumenteerde vaccinatie. Het percentage jongeren dat thuis effectief beschikt over de volledige 
set van vaccinatiedata is klein (zie verder; 3.4.4 Volledigheid van vaccinatiegegevens). Daarnaast 
waren er ook nog moeilijkheden bij het opvragen van de gegevens in het CLB, die meestal niet te 
wijten waren aan een gebrekkige samenwerking, maar aan een probleem met het electronisch dossier 
dat op het moment van de enquête werd gebruikt voor het bewaren en opvragen van 
vaccinatiegegevens van alle Vlaamse kinderen. Dit gaf o.a. aanleiding tot problemen met het 
oproepen van jongeren in het databestand. Indien een dossier toch kon opgeroepen worden, kon het 
vinden van vaccinatiegegevens nog voor moeilijkheden zorgen. Tot slot kon er ook een discrepantie 
bestaan tussen de geprinte en de actuele vaccinatiegegevens zoals ze in het databestand werden 
ingevoerd. Het aantal effectieve weigeraars van vaccinaties in deze studie is beperkt. 
Tot slot is er ook een vermoeden van zekere nonchalance in het bewaren van vaccinatiegegevens 
van adolescenten. Wanneer men de vaccinatiegegevens van deze leeftijdsgroep vergelijkt met deze 
van de kinderen uit geboortejaar 1997 (zie deel IV), dan ligt de gedocumenteerde vaccinatiegraad een 
heel stuk lager voor de adolescenten. Vaccinatiegegevens geraken gemakkelijker verloren, de 
vaccinatiegegevens worden niet op eenzelfde document ingevuld en ook het eventueel veranderen 
van CLB tussen lagere school en middelbaar onderwijs, bevordert de correcte bewaring van de 
gegevens niet. 
De volledigheid van vaccinatiegegevens is bovendien verschillend in de diverse provincies (zie punt 
3.4.4), wat de berekende vaccinatiegraad op provinciaal niveau (zie punt 3.4.2) mee beïnvloedt. 
 
 
Hepatitis B 
 
De gedocumenteerde vaccinatiegraad voor hepatitis B voor dosis 1 bedraagt 83.3%. Dit cijfer daalt 
met de opeenvolgende dosissen om voor de 3e dosis 7.6% lager te liggen dan de eerste dosis. 
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Mazelen-Bof-Rubella 
 
De eerste MBR dosis in tabel 3.12 heeft betrekking op de MBR-vaccinatie die volgens de 
aanbevelingen in 1991-1992 tussen de leeftijd van 15 en 18 maanden moest worden toegediend. 
Dosis 2 heeft betrekking op de inenting die in de loop van het vijfde leerjaar van het basisonderwijs 
wordt aangeboden, ongeacht de toediening van voorgaande dosissen. Dosis twee kan in dit geval de 
eerste dosis zijn, weliswaar pas toegediend in het vijfde leerjaar. Om die reden kan de vaccinatiegraad 
van dosis 2 deze van dosis 1 overstijgen. Noteer ook dat de tweede dosis vrij recent (in het 5e leerjaar, 
dus ongeveer 3 jaar voor de enquête) werd toegediend, terwijl dat voor de eerste dosis al meer dan 
13 jaar geleden is. Het hogere cijfer vermeld bij dosis 2 kan dus ook verband houden met het beter 
voorhanden zijn van de recentere vaccinatiegegevens. 
De minimale vaccinatiegraad voor MBR wordt weergegeven door het percentage adolescenten dat 
minimum 1 dosis MBR gekregen heeft ongeacht de leeftijd waarop deze is toegediend. In onze studie 
heeft 89.7% ten minste 1 dosis MBR gehad. Eén dosis MBR biedt evenwel onvoldoende garantie op 
lange termijn bescherming. 
Wanneer we beide dosissen samennemen, zien we dat bij 10.3% geen enkel spoor van MBR 
vaccinatie is terug te vinden, dat 15.2% (13.2 - 17.1%) slechts één dosis heeft gekregen (de eerste of 
de tweede), en dat 74.6% (72.0 – 77.1%) beide dosissen heeft gehad. 
Het percentage adolescenten dat 2 dosissen MBR ontving, is echter onvoldoende om de circulatie van 
mazelen, bof en rubella te onderbreken. Voor mazelen is, afhankelijk van de geconsulteerde bron, een 
beschermingsgraad van 55-95% voor beide dosissen noodzakelijk om de circulatie van het virus stop 
te zetten en op termijn een eventuele eliminatie te bekomen. Voor bof wordt een vaccinatiegraad van 
75-95% voldoende geacht om dit te bereiken, terwijl de grens voor rubella op 83-87% ligt (10, 11, 17). 
 
 
Meningokokken van serogroep C 
 
De vaccinatie tegen Meningokokken van serogroep C nam in 2001 een vlucht door het gratis 
beschikbaar stellen van het nieuwe geconjugeerde Meningokokken serogroep C vaccin door de 
Vlaamse regering. In de periode 2001 tot 2004, kregen alle kinderen en jongeren tussen 1 en 18 jaar 
het aanbod tot vaccinatie met 1 dosis. De vaccinatie gebeurde in opeenvolgende cohorten door de 
CLB-artsen, maar intussen konden ouders toch al opteren voor een vaccinatie via de huisarts of 
kinderarts. 
Uit een evaluatie van de campagne met het Meningokokken van serogroep C vaccin in het Verenigd 
Koninkrijk blijkt dat een vaccinatiegraad van 67.8% tot 89.8% een duidelijke impact had op de 
epidemiologie in deze leeftijdsgroep, bewezen effect op dragerschap en 
bewezen groepsimmuniteit in de gevaccineerde cohorte (18). Volgens deze studie zou een 
vaccinatiegraad van 79.8% voldoende moeten zijn om dit ook in België waar te kunnen maken. 
 
 

3.4.2 Vaccinatiegraad per toegediende dosis per provincie 
 
De vaccinatiegraad per dosis voor de verschillende vaccins toont over het algemeen kleine niet-
significante verschillen tussen provincies. 
 
Hepatitis B  
 
Opvallend is dat men er in West-Vlaanderen, in tegenstelling tot de andere provincies, in slaagt om 
ook voor de 3e dosis een vaccinatiegraad te behalen die nagenoeg even hoog is als die van beide 
voorgaande dosissen, terwijl men in de andere provincies een daling van 7-11% ziet tussen dosis 1 en 
dosis 3 (tabel 3.13). 
Dit laat vermoeden dat in deze regio de opvolging van de vaccinaties, of ten minste de administratieve 
afhandeling ervan (vaccinatiedocument) grondiger is gebeurd.  
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Tabel 3.13: vaccinatiegraad per dosis voor Hepatitis B, uitgedrukt in procenten (met 95% 
betrouwbaarheidsinterval) per provincie 

 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3° Dosis 4 

Vlaanderen 83.3 (81.1 – 85.6) 80.3 (77.9 – 82.7) 75.7 (73.2 – 78.2) 1.9 (1.2 – 2.7) 

Antwerpen 84.3 (80.4 – 88.3) 80.2 (76.0 – 84.4) 74.7 (70.3 – 79.1) 1.6 (0.4 – 2.9) 

Limburg 83.1 (77.7 – 88.4) 79.8 (74.7 – 84.8) 74.3 (68.3 – 80.3) 2.2 (0.0 – 4.6) 

Oost-Vlaanderen 81.7 (76.9 – 86.4) 78.1 (72.9 – 83.3) 74.9 (69.7 – 80.2) 1.9 (0.6 – 3.3) 

Vlaams-Brabant 82.4 (75.7 – 89.2) 79.3 (71.8 – 86.8) 71.2 (64.1 – 78.3) 2.2 (0.1 – 4.4) 

West-Vlaanderen 84.8 (79.8 – 89.9) 84.1 (78.7 – 89.5) 82.6 (77.1 – 88.0) 1.9 (0.02 – 3.8)
°voor verschil naargelang provincie; p < 0.1  
 
 
Mazelen-Bof-Rubella 
 
Met uitzondering van de provincie Limburg, is de vaccinatiegraad voor MBR dosis 2 over het 
algemeen enkele percenten hoger dan die van dosis 1. 
 
Tabel 3.14: vaccinatiegraad per dosis voor Mazelen-Bof-Rubella, uitgedrukt in procenten (met 

95% betrouwbaarheidsinterval) per provincie 

 Dosis 1 Dosis 2 

Vlaanderen 80.6 (78.3 – 83.0) 83.6 (81.4 – 85.8) 

Antwerpen 76.9 (71.4 – 82.4) 81.9 (77.1 – 86.6) 

Limburg 83.1 (75.8 – 90.3) 80.9 (75.2 – 86.6) 

Oost-Vlaanderen 82.6 (78.2 – 87.1) 85.2 (81.4 – 89.0) 

Vlaams-Brabant 82.4 (77.0 – 87.8) 85.1 (80.4 – 89.9) 

West-Vlaanderen 80.3 (76.0 – 84.6) 84.8 (79.2 – 90.5) 
Voor verschil naargelang provincie: NS 
 
De proportie kinderen met 2 dosissen MBR-vaccin is het laagst in de provincie Antwerpen (71.7%). In 
alle andere provincies schommelt dit percentage rond de 75%. Het is ook de provincie Antwerpen 
waar voor het hoogste percentage adolescenten geen van beide dosissen kon gedocumenteerd 
worden (12.9%). Toch zijn er geen significante verschillen tussen de provincies genoteerd (Tabel 
3.15). 
 
Tabel 3.15: provinciale verschillen in het aantal toegediende MBR-dosissen (percentages) 

 Geen 
gedocumenteerde 

vaccinatie 

1 dosis 2 dosissen 

Vlaanderen 10.3 (8.3 – 12.2) 15.2 (13.2 – 17.1) 74.6 (72.0 – 77.1) 

Antwerpen 12.9 (8.4 – 17.4)  71.7 (66.1 – 77.4) 

Limburg 10.9 (4.9 – 16.9)  74.9 (67.9 – 81.8) 

Oost-Vlaanderen 7.7 (4.6 – 10.8)  75.6 (70.7 – 80.5) 

Vlaams-Brabant 9.5 (4.9 – 14.0)  77.0 (71.3 – 82.8) 

West-Vlaanderen 9.8 (6.0 – 13.6)  75.0 (69.6 – 80.4) 
Voor verschil naargelang provincie: NS 
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Meningokokken van serogroep C 
 
Opvallend hier is dat de gedocumenteerde vaccinatiegraad in Antwerpen, samen met die van Vlaams-
Brabant, bij de laagste is, terwijl de epidemische verheffing van meningokokken van serogroep C in de 
jaren voor de start van de vaccinatiecampagne het meest uitgesproken was in deze provincie 
(19,20,27). 
 
 
Tabel 3.16: vaccinatiegraad voor 1 dosis Meningokokken serogroep C, uitgedrukt in procenten  

(met 95% betrouwbaarheidsinterval) per provincie 

 Dosis 1 

Vlaanderen 79.8 (77.3 – 82.4) 

Antwerpen 76.9 (72.0 – 81.9) 

Limburg 85.8 (81.0 – 90.6) 

Oost-Vlaanderen 78.8 (73.6 – 83.9) 

Vlaams-Brabant 76.6 (69.1 – 84.0) 

West-Vlaanderen 83.7 (78.2 – 89.2) 
Voor verschil naargelang provincie: p = 0.1 
 
 

3.4.3 Vaccinatiegraad volgens de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad 
 
Het doel van deze analyse is het bepalen van de vaccinatiegraad die met werkelijke bescherming 
overeenstemt. Hierbij werd uitsluitend rekening gehouden met de minimum leeftijden en met het 
respecteren van minimumintervallen tussen opeenvolgende dosissen, zoals deze recent werden 
samengevat in de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot de inhaalvaccinaties 
(bijlage 10). 
Een minimuminterval is belangrijk omdat 2 dosissen die te kort op elkaar volgen tot een minder 
effectieve immuunrespons en dus lagere graad van bescherming van het individu kunnen leiden. Een 
te ruim interval biedt daarentegen enkel tijdelijk een gebrekkige bescherming, op voorwaarde dat het 
volledige aantal aanbevolen dosissen wordt gegeven. 
 
Tabel 3.17: vaccinatiegraad volgens de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad in 

procenten (met 95% betrouwbaarheidsinterval) per dosis 

 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Hepatitis B 82.9 (80.6 – 85.1) 76.4 (73.7 – 79.1) 72.6 (70.0 – 75.2) 1.8 (1.1 – 2.6) 

MBR 79.4 (77.1 – 81.8) 83.6 (81.4 – 85.8)   

MenC 79.5 (77.0 – 82.1)    

 
 
Hepatitis B 
 
Het aanbevolen basisvaccinatieschema voor hepatitis B voor kinderen vanaf de leeftijd van 2 
maanden bestaat uit minimum 3 dosissen. In het verleden werd echter ook een schema met 4 
dosissen gebruikt. In beide gevallen geldt dezelfde aanbeveling: een basisvaccinatie van 2 of 3 
inentingen gegeven met een interval van 1 maand, gevolgd door een herhaling met een interval van 
minimum 4 tot 6 maanden.  
De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om de eerste dosis ten vroegste bij de geboorte, de tweede 
ten vroegste 28 dagen na de eerste, en de derde dosis ten vroegste op de leeftijd van zes maanden 
toe te dienen, en deze laatste dosis ten minste 16 weken na de eerste dosis en ten minste 8 weken na 
de tweede dosis.  
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In het geval een leerling vier dosissen heeft gehad is het dus mogelijk dat hij toch een geldig schema 
heeft, hoewel bijvoorbeeld het interval tussen de eerste en tweede dosis te kort was. 
In principe volstaat dus een drie dosisschema, maar uit de vaccinatiegegevens kon niet altijd worden 
opgemaakt of de derde dosis al dan niet deel uitmaakte van een onvolledig vier-dosisschema (met 
dus een te kort tijdsinterval), of daadwerkelijk het eindpunt van een volledige vaccinatiecyclus is. Op 
basis van vermelde minimumleeftijd en -intervallen blijkt dat slechts 70.2% (67.5 – 73.0%) van de 
jongeren een correct schema heeft gehad. In de meeste gevallen werd evenwel met slechts enkele 
dagen afgeweken van de aanbevolen minimum intervallen, zodat we kunnen stellen dat de drie-
dosisschema’s uit de tabel ook zo bedoeld waren. 
 
Daarnaast zijn er een aantal dossiers met één of meer datums van vaccinatie, maar waar het schema 
onvolledig is (n = 101). Voor 4 van deze jongeren was het schema wegens een laattijdige start op het 
ogenblik van de enquêtering nog niet afgewerkt. 
 
Bij 77 adolescenten werden één of meerdere minimum intervallen niet gerespecteerd. Het grootste 
aantal ‘afwijkingen’ werd geregistreerd in het V1-V2 interval (n = 48, waarvan 33 met een interval van 
25 tot 27 dagen). Bij 20 adolescenten werd het interval tussen V1 en V3 niet gerespecteerd en bij 25 
adolescenten het interval tussen V2 en V3. 
 
 
Mazelen-Bof-Rubella 
 
Voor MBR vaccinatie gelden op dit ogenblik slechts 2 regels: (i) de eerste dosis mag ten vroegste 
wordt toegediend op de leeftijd van 12 maanden (de aanbevolen leeftijd is momenteel 12 maanden, 
maar tot en met 2003 was de aanbevolen leeftijd 15 - 18 maanden), en (ii) de tweede dosis mag ten 
vroegste 28 dagen na de eerste dosis worden gegeven. De aanbevolen leeftijd voor de tweede dosis 
bedraagt momenteel 10-12 jaar (vijfde leerjaar van het basisonderwijs, of de equivalente leeftijd voor 
het buitengewoon onderwijs). De rationale voor de toediening van de 2e dosis MBR heeft te maken 
met de implementatie van deze dosis in 1995. Er werd toen voor geopteerd om het monovalente 
rubella-vaccin bij de meisjes op die leeftijd te vervangen door het trivalente MBR-vaccin zowel bij de 
jongens als bij de meisjes. 
 
Wat betreft het correct volgen van het vaccinatieschema volgens de HGR zijn er 14 jongeren (1.2%) 
die hun 1e dosis MBR vóór de leeftijd van 12 maanden toegediend kregen. Zestig adolescenten 
(5.5%) kregen de 1e dosis MBR tussen 12 en 15 maanden en 363 (33.5%) pas nà de leeftijd van 18 
maanden. In totaal kreeg 40.2% van deze adolescenten deze eerste dosis buiten het aanbevolen 
interval van 15 tot 18 maanden. 
 
Vermits in België de aanbeveling geldt om de 2e dosis toe te dienen tussen 10 en 12 jaar (leeftijd 5e 
leerjaar), vormt het volgen van het voorgeschreven minimum interval voor MBR 2 (4 weken na de 1e 
dosis) geen probleem, en is de vaccinatiegraad dezelfde als in tabel 3.12. Het overgrote deel van de 
gevaccineerde jongeren (n = 928, 82.7%) werd effectief gevaccineerd in het 5e leerjaar (schooljaar 
2001-2002). Slechts 36 jongeren (3.2%) kregen nog vóór het 5e leerjaar de 2e dosis toegediend, en 
158 (14.1%) nadien. 
 
 
Meningokokken van serogroep C 
 
Voor Meningokokken van serogroep C vaccinatie werd in deze studie als regel gesteld dat alle 
adolescenten (minstens) één dosis moesten gehad hebben na 5 januari 2001 (datum van registratie 
en commercialisering van het eerste geconjugeerd MenC vaccin in Belgie). De aanbevolen leeftijd is 
momenteel 12 maanden, maar dankzij de inhaalbeweging tijdens de periode 2001 – 2004 hebben alle 
leerlingen van de bevraagde leeftijdsgroep via het CLB een aanbod gehad tot gratis vaccinatie door 
de behandelend arts of het CLB. 
 
De vaccinatiegraad tegen meningokokken serogroep C, berekend in overeenstemming met de 
richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad, ligt slechts 0.3% lager dan de vaccinatiegraad per dosis. Dit 
wordt verklaard doordat er één adolescent is met een vaccinatiedatum vóór het op de markt brengen 
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van het 1e vaccin, en 7 adolescenten met een onvolledige datum, waardoor deze niet konden 
opgenomen worden in deze berekening. 
 
 

3.4.4 Volledigheid van de vaccinatiegegevens 
 
Wanneer we voor iedere deelnemer de gegevens van de besproken vaccins samenvoegen blijkt dat 
slechts 781 (58.1%) jongeren volledig in orde zijn volgens het aanbevolen vaccinatieschema. Volledig 
in orde betekent hier: het aantal vereiste dosissen van de 3 aanbevolen vaccins werden toegediend in 
overeenstemming met de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad (minimumleeftijd van de eerste 
dosis, en de intervallen tussen opeenvolgende dosissen werden gerespecteerd). Hoewel niet 
significant op het 5% niveau zijn er toch enige verschillen zichtbaar naargelang de provincie, met een 
gunstigere score voor West-Vlaanderen en Limburg. 
 
Tabel 3.18: percentage adolescenten met gedocumenteerde gegevens van alle aanbevolend 

dosissen voor hepatitis B én MBR én MenC 

 % 95% betrouwbaarheidsinterval 

Vlaanderen 58.1 55.2 – 61.1 

   

Antwerpen 53.0 48.4 – 57.7 

Limburg 61.2 53.4 – 69.0 

Oost-Vlaanderen 59.2 52.1 – 66.2 

Vlaams-Brabant 55.0 47.2 – 62.7 

West-Vlaanderen 64.4 58.3 – 70.5 
Voor verschil naargelang de provincie: °p < 0.1 
 
In het databestand werd ook de bron van de vaccinatiegegevens vermeld, met name thuis door de 
enquêteur genoteerd of opgevraagd in het CLB.  
Hieruit blijkt dat slechts 31.8% van alle jongeren in de steekproef thuis over de volledige set 
vaccinatiegegevens van zowel hepatitis B, MBR en Meningokokken van serogroep C beschikt. De 
beschikbaarheid van vaccinatiegegevens thuis is significant verschillend in de verschillende 
provincies, waarbij in Limburg het hoogste percentage behaald wordt. De verschillen weergegeven in 
de tabellen 3.18 en 3.19 bepalen mee de verschillen in vaccinatiegraad tussen de provincies. 
 
Tabel 3.19: percentage adolescenten die thuis beschikken over een volledige set van gegevens 

voor hepatitis B. MBR en MenC vaccinatie 

 % 95% betrouwbaarheidsinterval 

Vlaanderen 31.8 28.9 – 34.7 

   

Antwerpen 29.4 24.1 – 34.7 

Limburg 44.3 36.4 – 52.1 

Oost-Vlaanderen 25.4 19.4 – 31.4 

Vlaams-Brabant 31.5 25.1 – 38.0 

West-Vlaanderen 34.1 28.2 – 40.0 
Voor verschil naargelang de provincie: ***p = 0.001) 
 
 

DEEL III: Adolescenten 65 



3.4.4 Design effect 
 
Het design effect voor de vaccinatiegraad per dosis op het niveau van Vlaanderen bedroeg gemiddeld 
1.25, en varieerde van 1.04 tot 1.39 . Voor de vaccinatiegraad volgens de aanbevelingen van de Hoge 
Gezondheidsraad werden nagenoeg identieke cijfers opgetekend, maar op provinciaal niveau kende 
het design effect voor de vaccinatiegraad per dosis een beduidend grotere variatie (0.75 – 2.0), 
hoewel het gemiddelde eveneens 1.25 bedroeg. 
 
 
3.5 Andere toegediende vaccins 
 
In de enquête werd ook gevraagd een overzicht te geven van alle andere vaccins, die eventueel 
toegediend werden na de leeftijd van 5 jaar. Bij 483 jongeren (35.9%) werden extra vaccins 
ingeschreven, waarvan het bij 240 jongeren drie verschillende vaccins, bij 223 twee verschillende 
vaccins en bij 20 adolescenten één extra vaccin betrof. 
 
De hoge cijfers van DT en polio zijn te verklaren door de herhalingsinenting die op de leeftijd van 6 à 7 
jaar gegeven wordt. De enquêteurs moesten echter niet specifiek de datum van de herhalingsinenting 
van het 1e à 2e leerjaar navragen. Het relatief hoge cijfer voor DTP kan het gevolg zijn van een 
verkeerde interpretatie van de letter “P” in de afkorting, die zowel op Polio als kinkhoest (Pertussis) 
betrekking kan hebben. 
 
 
Tabel 3.20: overzicht van de andere vaccins (absolute aantallen) die toegediend werden sinds 

de leeftijd van 5 jaar 

Vaccin Aantal  Vaccin Aantal 

DTaP-Hib-IPV 2  Pneumokokken 4 

DTaP-IPV 2  Hepatitis A 22 

DT-IPV 6  Hepatitis A en B 3 

DTP 154  Mazelen 1 

DT 249  Rubella 3 

Tedivax Pro Adulto 1  Griep 2 

Tetanus 25  Buiktyphus 4 

Poliomyeltitis 239  Gele koorts 2 

Haemophilus influenza type b 27  Hepatitis (niet gespecif) 2 

   FSME 1 
 
 
3.6 Vaccineerder 
 
Voor de drie betreffende vaccins werd per dosis nagevraagd door wie het vaccin gezet werd. De 
standaard antwoordmogelijkheden waren: “huisarts”, “pediater”, “schoolarts”, “Kind en Gezin”, 
“buitenland”, ”andere” en “niet duidelijk”. Omdat het aandeel van "buitenland", "andere" en "niet 
duidelijk" bijzonder klein was, werden deze samengenomen in de tabel onder ”andere”. De 
vaccineerder werd alleen in rekening gebracht indien een geldige datum voorhanden was. Een aantal 
ouders die niet beschikten over de vaccinatiegegevens van hun kind, melden wel wie de vaccineerder 
was. Indien de datum uiteindelijk niet beschikbaar was, werd geen rekening gehouden met de 
gemelde vaccineerder. 
Naast het aandeel van elke vaccineerder in de vaccinatie van de jongeren, werd ook gekeken naar 
het correct toepassen (compliance) van het vaccinatieschema volgens de richtlijnen van de Hoge 
Gezondheidsraad. 
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Hepatitis B 
 
In overeenstemming met de CLB-regelgeving wordt de vaccinatie tegen hepatitis B gratis aangeboden 
in het eerste jaar secundair onderwijs, volgens een 0-1-4 of 0-1-6 maanden schema. Deze informatie 
wordt verspreid via de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Bijna 70% van alle gevaccineerde jongeren 
werden door een schoolarts gevaccineerd. De frequentieverdeling van vaccineerders blijft over de 
opeenvolgende dosissen nagenoeg ongewijzigd. Dit werd getoetst bij de jongeren die minimum 3 
dosissen gekregen hadden (n = 812) (chi-kwadraat test: p = 0.22). 
Bij de jongeren die door Kind en Gezin werden gevaccineerd gebeurde dit vóór de schoolstart. 
 
Slechts weinig jongeren wisselden tijdens hun vaccinatieschema voor hepatitis B van vaccineerder. 
Slechts 13 jongeren veranderden tussen V1 en V2, en 11 jongeren tussen V2 en V3, meestal om 
praktische redenen. 
 
Er waren geen significante verschillen tussen vaccineerders in het correct volgen van het aanbevolen 
vaccinatieschema. 
 
 
Tabel 3.21: verdeling van de toegediende dosissen hepatitis B naargelang de vaccineerder 

(percentages berekend op totaal aantal met gekende vaccineerder) 

 Dosis 1* Dosis 2* Dosis 3* 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

Huisarts 193 20.4 176 19.4 165 19.7 

Pediater 60 6.3 51 5.6 46 5.5 

CLB-arts 645 68.2 636 70.3 591 70.6 

Kind en Gezin 28 3.0 22 2.4 16 1.9 

Andere 20 2.1 20 2.2 19 2.2 

Totaal 946 100 905 100 837 100 
Blanco: dosis 1: n = 170; dosis 2: n = 172; dosis 3: n = 178 
* p = 0.22 
 
 
Mazelen-Bof-Rubella 
 
Voor de eerste dosis, die tot en met 2003 aanbevolen werd op de leeftijd van 15-18 maanden, is het 
aandeel van Kind en Gezin begrijpelijkerwijze het grootst. Het aandeel van de CLB-arts voor deze 
eerste dosis valt te verklaren door de inhaalvaccinaties tijdens de kleuterjaren, indien voor een leerling 
geen bewijs van MBR-vaccinatie op zuigelingenleeftijd voorhanden was. 
De tweede dosis wordt in overeenstemming met de CLB-regelgeving aangeboden tijdens het 5e 
leerjaar van de lagere school. De nodige informatie wordt verspreid via de CLB die de vaccinatie ook 
zelf (gratis) aanbieden. Deze dosis is de tweede dosis indien de leerling vroeger reeds werd 
gevaccineerd, maar het is ook mogelijk dat pas in het 5e leerjaar de eerste dosis wordt toegediend. 
 
Tabel 3.22: verdeling van de toegediende dosissen MBR-vaccin naargelang de vaccineerder 

(percentages berekend op totaal aantal jongeren met gekende vaccineerder) 

 Dosis 1 Dosis 2 

 Aantal % Aantal % 

Huisarts 220 23.5 173 18.6 

Pediater 116 12.4 62 6.7 

CLB-arts 77 8.2 676 72.8 

Kind en Gezin 495 52.8   

Andere 29 3.1 18 1.9 
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Totaal 937 100 929 100 
Blanco: dosis 1: n = 147; dosis 2: n = 195 
 
Er waren geen significante verschillen tussen vaccineerders in het correct volgen van het aanbevolen 
vaccinatieschema. 
 
 
Meningokokken van serogroep C 
 
Ook voor de meningokokken van serogroep C vaccinatie is het aandeel van de schoolartsen groot 
omdat deze in de periode 2002-2004 via de school het vaccin op systematische wijze aanboden aan 
alle leerlingen van lagere school en secundair onderwijs. 
 
Tabel 3.23: verdeling van de toegediende dosissen Men C naargelang de vaccineerder 

(percentages berekend op totaal aantal met gekende vaccineerder) 

 Aantal % 

Huisarts 312 34.9 

Pediater 61 6.8 

CLB-arts 502 56.1 

Andere 20 2.2 

Totaal 895 100 
Blanco: n=177 
 
Het grote aandeel van de huisartsen (34.9%) valt te verklaren door het feit dat heel wat ouders hun 
kinderen reeds lieten vaccineren vóór het gratis aanbod door het CLB. 
 
 
3.7 Onvolledige vaccinatie 
 
De criteria die gehanteerd werden voor een onvolledig schema zijn: minder dan 3 dosissen hepatitis B 
(n = 331), minder dan 2 dosissen MBR (n = 342) en geen enkele vaccinatie tegen meningokokken van 
serogroep C (n = 271). 
Indien het vaccinatieschema onvolledig was, werd de reden hiervan nagevraagd. De reden diende 
spontaan gegeven te worden, zonder suggestie door de enquêteur.  
In het opmerkingenveld bij deze vraag werd bij 196 ouders genoteerd dat de vaccinatie van hun kind 
wel in orde was, ondanks het feit dat de vaccinatiegegevens niet of onvolledig thuis aanwezig waren. 
Voor een aantal van deze jongeren kon achterhaald worden over welke vaccins het ging (tabel 3.24). 
In totaal 90 ouders melden dat de vaccinatiegegevens verloren zijn gegaan, zonder expliciet te 
vermelden dat hun kind correct werd gevaccineerd. 
 
Tabel 3.24: overzicht van redenen voor onvolledige vaccinatie per type vaccin en per dosis 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Hepatitis B 
(n=331) 

MBR 
(n=324) 

Men C 
(n=271) 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

Zou alles gehad hebben 54 16.3 54 15.9 41 15.1 

Gegevens niet thuis 27 8.2 27 7.9 19 7.0 

Antivaccinatie 15 4.5 10 2.9 18 6.6 

Slordigheid 20 6.0 19 5.5 8 3.0 

Niet voorgesteld door arts 13 3.9 9 2.6 10 3.7 

Afgeraden door arts 7 2.1 3 0.9 8 3.0 
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Uitgesteld 12 3.6 3 0.9 2 0.7 

O.w.v. nevenwerkingen 4 1.2 2 0.6 3 1.1 

Gegevens gekend onvolledig 6 1.8 4 1.2 1 0.4 

Verhuis 6 1.8 7 2.0 3 1.1 

Medische reden 3 0.9 8 2.3 5 1.8 

Onduidelijk 5 1.5 3 0.9 5 1.8 
Blanco’s: Hepatitis B: n = 154; MBR: n = 189; Men C: n = 145 
 
Voor de ouders die vaccinaties voor hun kinderen weigerden hebben we nagekeken of de 
scholingsgraad van de ouders hierbij een rol speelden. Ongeacht het vaccin dat geweigerd werd ging 
dit in meer dan de helft van de gevallen om gezinnen waarin beide ouders hogere studies afgewerkt 
hadden, en dan overwegend ging het over hogere opleiding buiten de universiteit. 
 
In geval van onvolledige vaccinatie, werd eveneens gevraagd of er (i) eventueel nog een afspraak 
was gepland om de vaccinaties in orde te laten brengen, en of (ii) de ouders een herinnering hadden 
gekregen om de de vaccinatietoestand van hun kind in orde te brengen. Gezien het grote aantal 
ouders die niet beschikte over de volledige set van vaccinatiegegevens, geven de antwoorden op 
deze vragen vermoedelijk geen correct beeld van de werkelijkelijkheid. Daarom wordt dit item niet in 
de resultaten van adolescenten opgenomen. 
 
 
3.8 Andere factoren met mogelijke invloed op de vaccinatietoestand 
 

3.8.1 Vermelden van nevenwerkingen na vaccinatie 
 
Over het algemeen werden de toegediende vaccins goed verdragen. Slechts 84 (6.2%) ouders 
vermelden expliciete nevenwerkingen na toediening van een vaccin. 
 
De meest vermelde vaccins zijn Meningokokken van serogroep C (n=21), hepatitis B (n=14) en 
Mazelen-Bof-Rubella (n = 10). Dit zijn evenwel de 3 vaccins die het meest recent werden toegediend, 
waardoor het mogelijk is dat de ouders zich de reacties op deze vaccinaties beter herinneren. 
De mogelijke nevenwerkingen werden niet voorgelezen, maar spontaan opgegeven door de ouders. 
Koorts is de frequentst vermelde nevenwerking (n = 39) en bij 15 jongeren werden lokale 
nevenwerkingen gemeld, waarvan 11 keer “zwelling” en 8 keer “pijn” genoemd werd. Andere 
nevenwerkingen zijn: “algemeen onwel zijn” (n=6), “allergische reactie” (n=4), “duizeligheid” (n=4), 
“meningisme” (n=3). 
 
 

3.8.2 Betalen van vaccins 
 
In totaal meldden 502 ouders (37.4%) zelf 1 of meerdere dosissen van de aanbevolen vaccins betaald 
te hebben. Specifiek werd ook gevraagd of voor deze vaccins terugbetaling via de mutualiteiten werd 
verkregen. 
  
Tabel 3.25: aantal adolescenten waarvan de ouders melden zelf vaccins betaald te hebben, al 

dan niet met terugbetaling 

Terugbetaling Hepatitis B MBR Men C 

Ja 61 36 98 

Neen 70 18 197 

Weet niet 47 36 73 

Totaal 178 90 368 
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Het grote aantal positieve antwoorden voor het MenC vaccin is te verklaren door het feit dat dit vaccin 
het laatst werd ingevoerd, en heel wat ouders het vaccin reeds lieten toedienen vóór het gratis ter 
beschikking werd gesteld. In die periode werd bovendien door sommige mutualiteiten een 
gedeeltelijke terugbetaling van de kostprijs van het vaccin voorzien. Een gelijkaardige regeling gold 
voor specifieke leeftijdsgroepen ook voor hepatitis B vaccinatie. Sinds 1996 kregen kinderen tot de 
leeftijd van 13 jaar gedeeltelijke terugbetaling via het RIZIV (28). 
 
Daarnaast waren er 79 ouders die nog 1 of 2 (n = 19) andere vaccins zelf betaalden, waarvan er 19 
terugbetaling menen gekregen te hebben via de mutualiteiten. 
 
 
Tabel 3.26: overzicht van andere vaccins (aantal) waarvoor de ouders zelf zouden betaald 

hebben 

Meningitis niet gespecificeerd 14  Polio 7 

Haemophilus influenza type b 16  Tetanus 8 

Hepatitis A 12  Difterie-Tetanus 9 

Gele koorts 4  Difterie-Tetanus-Pertussis 3 

Buiktyphus 5  DT-IPV 4 

Hepatitis A+B 3  Influenza 3 

Cholera 1  Pneumokokkeninfectie 3 

FSME 1    
 
De vaccins polio, tetanus, difterie-tetanus, difterie-tetanus-pertussis, DT-IPV worden alle gratis ter 
beschikking gesteld door de Vlaamse overheid, ongeacht de vaccineerder. Ouders hebben in principe 
betaald voor het vaccinatieconsult bij een huisarts of kinderarts, en deze raadpleging werd gedeeltelijk 
terugbetaald door hun ziekenfonds. Dit kan deels verklaren waarom ouders de indruk hebben dat ze 
voor deze vaccins hebben moeten betalen. 
 
 

3.8.3 Bereidheid tot betaling voor een nieuw gecombineerd vaccin 
 
Aan ouders werd letterlijk de vraag gesteld: “indien uw kind dezelfde bescherming zou genieten met 
één prik minder tijdens dezelfde raadpleging, bijv. 1 i.p.v. 2 prikken, wat is het maximale bedrag per 
dosis dat u zelf zou willen betalen om uw kind deze prik te besparen?” Het antwoord moest een 
bedrag in € zijn. Deze vraag werd door iets meer dan de helft van ouders (56.4%) beantwoord. De 
antwoorden werden vrij gemeld zonder dat hiervoor aanduidingen gegeven werden en de opgegeven 
bedragen varieerden tussen 1 en 1000 euro. 
 
Tabel 3.27: overzicht van de bedragen die ouders wensen te betalen om een extra prik voor 

hun kind te vermijden 

Bedrag Aantal % 

€0 521 43.6 

< €10 94 7.9 

€10 – 19 218 18.2 

€20 139 11.6 

€25 – 29 97 8.1 

€30 – 39 22 1.8 

€40 16 1.3 

€50 – 99 64 5.3 

€100 18 1.5 
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>€100 6 0.5 

Totaal 1195 100 
Blanco: n = 149 
 
 

3.8.4 Door ouders maximaal aantal te aanvaarden injecties per consultatie 
 
Op een totaal van 1335 antwoorden blijkt toch 18.4% de toediening van meer dan 2 injecties in een 
vaccinatiezitting aanvaardbaar te vinden. 
 
Tabel 3.28: maximaal aantal injecties dat voor ouders aanvaardbaar is per consultatie 

Aantal prikjes Aantal % 

1 404 30.3 

2 685 51.3 

3 123 9.2 

4+ 123 9.2 

Totaal 1335 100. 
Blanco: n=9 
4+: meestal 5 (n = 112); 1 maal werd negen aangeduid 
 
 

3.8.5 Raadplegen van een arts in geval van ziekte 
 
In de leeftijdsgroep van de adolescenten is het vooral de huisarts die een belangrijke rol speelt in 
geval van ziekte.  
 
Tabel 3.29: overzicht van de keuze van behandelend arts in geval van ziekte van de adolescent 

 Aantal % 

Pediater 71 5.3 

Huisarts 1243 93.3 

Spoedgevallen 2 0.2 

Vader/moeder arts 6 0.5 

Homeopaat 7 0.5 

Andere 3 0.2 

Totaal 1332 100 
Blanco: n=12 
 

3.8.6 Prevalentie van de vaccineerbare ziekten mazelen, bof en rubella 
 
Omdat in België nog af en toe kleine epidemieën van bof en mazelen opduiken in lagere scholen, 
werd gevraagd of de jongeren in het verleden mazelen, bof of rubella hadden doorgemaakt (29, 26). 
De antwoordmogelijkheden waren ‘ja’, ‘neen’ of ‘ik weet niet’. Indien mazelen, bof en/of rubella werd 
doorgemaakt, vroeg de enquêteur ook het jaartal van doormaken van de ziekte na.  
Er werd ook nagegaan of jongeren die één of meerdere ziekten doorgemaakt hadden minder goed 
gevaccineerd zouden zijn voor hun 2e dosis MBR. Het doormaken van één van de ziekten waartegen 
het vaccin bescherming biedt, zou voor ouders een argument kunnen zijn om bijkomende MBR-
vaccinaties niet meer te laten toedienen. 
Opvallend is het hoge aantal jongeren waarvan beweerd wordt dat ze toch mazelen zouden hebben 
doorgemaakt, vooral dan in de jaren negentig. Noteer evenwel dat deze gegevens retrospectief 
werden nagevraagd bij de ouders, waardoor vergissingen niet zijn uit te sluiten. 
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Tabel 3.30: aantal adolescenten die mazelen, bof en/of rubella hebben doorgemaakt in het 
verleden 

 Mazelen Bof Rubella 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

Doorgemaakt 192 14.6 40 3.0 83 6.4 

Niet 
doorgemaakt 

1033 78.3 1198 91.3 1149 87.9 

Weet het niet 94 7.1 74 5.6 74 5.7 

Totaal 1319 100 1312 100 1306 100 

Blanco 25  32  38  

Jaartal ziekte Mazelen  Bof  Rubella  

1991-1994 77  15  5  

1995-1999 58  10  6  

2000-2005 4  4  1  

Blanco jaartal 53  11  71  
Blanco: mazelen: n = 25; bof: n = 32; rubella: n = 38 
 
Een kind kan uiteraard meer dan één van deze ziekten doorgemaakt hebben, en, met uitsluiting van 
diegenen die de 3 ziekten zouden doorgemaakt hebben in jaar van vaccinatie (weinig waarschijnlijk) 
komen mazelen, bof en rubella 4 maal samen voor, mazelen en rubella 20 maal, mazelen en bof 8 
maal en bof en rubella één maal. 
De vaccinatiegraad van jongeren die reeds mazelen (p = 0.4), bof (p = 0.3) of rubella (p = 0.3) 
doormaakten verschilt niet significant van de anderen. 
 
 
4. Verband tussen vaccinatiegraad en mogelijk beïnvloedende 

factoren 
 
Omdat er voor een aantal adolescenten geen vaccinatiegegevens beschikbaar waren, zullen we in dit 
deel de relatie nagaan tussen gedocumenteerde vaccinatie en eventuele factoren die niet alleen de 
vaccinatiegraad, maar ook de beschikbaarheid van vaccinatiegegevens kunnen beïnvloeden. 
 
Verschillen worden als significant beschouwd indien de p-waarde kleiner of gelijk aan 0.05 is. 
 
Voor de adolescenten wordt met betrekking tot het MBR-vaccin in hoofdzaak de relatie nagekeken tot 
de 2e dosis, omdat het tijdsinterval tussen de bevraging en de aanbevolen toediening van de eerste 
dosis van dit vaccin te groot is om betrouwbare gegevens te leveren.  
 
 
4.1 Familiale situatie/gezinsgrootte/rangorde 
 

4.1.1 Familiale situatie 
 
De relatie tussen familiale situatie en vaccinatiegraad werd nagekeken om de mogelijke invloed van 
de aanwezigheid van twee versus één ouder in het gezin na te gaan, alsook de invloed van scheiding 
op het beschikbaar zijn van de vaccinatiedocumenten. 
Met de tweeoudergezinnen als referentiegroep zien we een gelijkaardige vaccinatiegraad voor 
hepatitis B en MBR bij kinderen die opgroeien in een éénoudergezin, en een lagere vaccinatiegraad 
voor MenC (tabel 3.31 – 3.33). In geval van gescheiden ouders, ligt de vaccinatiegraad steeds onder 
die van de tweeoudergezinnen, hoewel dit voor hepatitis B slechts “borderline significant” is (0.1 > p > 
0.05). Een lagere vaccinatiegraad in deze groep zou verklaard kunnen worden door het verlies van 
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documenten na de boedelscheiding, of omwille van de regelmatige verhuis van de kinderen tussen 
twee adressen. 
 
De Odds Ratio (OR) is de kansverhouding van het aantal gevaccineerde jongeren ten opzichte van de 
niet-gevaccineerde in vergelijking met een referentiegroep. Een OR van minder dan 1, zoals voor de 
jongeren van gescheiden ouders met betrekking tot 3 dosissen hepatitis B geeft aan dat deze 
jongeren minder goed gevaccineerd zijn ten opzichte van de jongeren uit een tweeoudergezin. Indien 
het 95% betrouwbaarheidsinterval 1 niet omvat, geeft dit aan dat de verschillen die opgemerkt worden 
significant zijn. 
 
Tabel 3.31: vaccinatiegraad (%) voor 3 dosissen Hepatitis B volgens de familiale situatie 

Familiale situatie Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Getrouwd/samenwonend 76.5 (73.8 - 79.3)  

Gescheiden 70.2 (63.5 - 76.9) 0.7 (0.5 - 1.0)° 

Alleenstaand 83.3 (71.2 - 95.5) 1.5 (0.6 - 3.7) 
° (0.1 > p > 0.05) 
 
Tabel 3.32: vaccinatiegraad (%) voor de 2e dosis MBR volgens de familiale situatie 

Familiale situatie Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Getrouwd/samenwonend 85.5 (83.2 - 87.7)  

Gescheiden 72.0 (64.8 - 79.3) 0.4 (0.3 - 0.6)*** 

Alleenstaand 83.3 (70.8 - 95.9) 0.8 (0.3 - 2.2) 
*** p < 0.001 
 
Tabel 3.33: vaccinatiegraad (%) voor 1 dosis MenC volgens de familiale situatie 

Familiale situatie Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Getrouwd/samenwonend 81.3 (78.8 - 83.8)  

Gescheiden 72.7 (66.0 - 79.3) 0.6 (0.4 - 0.9)** 

Alleenstaand 75.0 (59.7 - 90.3) 0.7 (0.3 - 1.6) 
** p < 0.01 
 
Wat betreft de 1e dosis MBR wordt een significant lagere vaccinatiegraad of beperktere aanwezigheid 
van documenten opgemerkt bij zowel de groep met gescheiden ouders als de groep met een 
alleenstaande ouder. 
 
Tabel 3.34: vaccinatiegraad (%) voor de 1e dosis MBR volgens de familiale situatie 

Familiale situatie Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Getrouwd/samenwonend 83.1 (80.5 - 85.7)  

Gescheiden 69.6 (62.8 - 76.3) 0.5 (0.3 - 0.7)*** 

Alleenstaand 63.9 (48.6 - 79.2) 0.4 (0.2 - 0.7)** 
** p < 0.01; *** p < 0.001 
 
Binnen de groep kinderen die tot een tweeoudergezin behoren ligt de vaccinatiegraad voor alle 
besproken vaccins telkens ongeveer 10% lager in nieuw samengestelde gezinnen dan in 
kerngezinnen. Mede omwille van het relatief kleinere aantal kinderen in nieuw samengestelde 
gezinnen is dit verschil statistisch niet significant op het 5% niveau (0.1 > p > 0.05). 
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4.1.2 Gezinsgrootte en rangorde in het gezin 
 
De associatie tussen rangorde van het ondervraagde kind en de aanwezigheid van 
vaccinatiegegevens werd niet nagegaan voor de eerste dosis MBR, omdat de huidige positie van het 
kind ondertussen veranderd kan zijn ten opzichte van de periode van vaccinatie.  
Voor de tweede dosis MBR blijkt de positie van het kind binnen het gezin echter wel een duidelijk 
nadelige invloed te hebben (tabel 3.35). Voor jongeren in de middenpositie in een gezin konden 
beduidend minder ouders een vaccinatiedocument voorleggen dan voor oudste, jongste of enige 
kinderen. 
Deze tendens werd niet teruggevonden voor hepatitis B of bij Meningokokken serogroep C (data niet 
getoond). 
 
Tabel 3.35: vaccinatiegraad (%) voor de 2e dosis MBR volgens rangorde van het ondervraagde 

kind in het gezin 

Rangorde  Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Enig kind 85.0 (79.5 - 90.5)  

Oudste kind 87.1 (83.9 - 90.2) 1.2 (0.7 - 1.9) 

Middenpositie 75.8 (70.9 - 80.8) 0.6 (0.3 - 0.9)* 

Jongste kind 84.4 (81.1 - 87.7) 1.0 (0.6 - 1.6) 
* p < 0.05 
 
Ook de gezinsgrootte heeft een significante invloed op de 2e dosis MBR, waarbij gezinnen met vier of 
meer kinderen een lagere gedocumenteerde vaccinatiegraad vertoonden ten opzichte van de 
referentiegroep (gezinnen met één kind). Voor MenC was er een gelijkaardige trend, maar slechts 
“borderline significant” (p < 0.1). 
 
Tabel 3.36: vaccinatiegraad (%) voor de 2e dosis MBR volgens het aantal kinderen in een gezin 

Aantal kinderen Vaccinatiegraad Odds Ratio 

1 85.0 (79.5 - 90.5)  

2 86.5 (83.6 - 89.4) 1.1 (0.7 - 1.8) 

3 84.9 (81.2 - 88.6) 1.0 (0.6 - 1.7) 

≥ 4 71.8 (65.0 - 78.7) 0.5 (0.3 - 0.8) ** 
** p < 0.05 
 
Tabel 3.37: vaccinatiegraad (%) voor 3 dosissen HepB volgens het aantal kinderen in een gezin 

Aantal kinderen Vaccinatiegraad Odds Ratio 

1 76.0 (69.8 - 82.2)  

2 77.7 (74.0 - 81.5) 1.1 (0.7 - 1.7) 

3 73.9 (68.7 - 79.1) 0.9 (0.6 - 1.4) 

≥ 4 72.3 (65.5 - 79.2) 0.8 (0.5 - 1.3) 
NS! 
 
Tabel 3.38: vaccinatiegraad (%) voor 1 dosis MenC volgens het aantal kinderen in een gezin 

Aantal kinderen Vaccinatiegraad Odds Ratio 

1 79.0 (72.9 - 85.1) 3.8 (2.6 - 5.4) 

2 84.1 (81.2 - 87.1) 1.4 (0.9 - 2.2) 

3 78.6 (74.0 - 83.1) 1.0 (0.6 - 1.5) 

≥ 4 70.4 (63.4 - 77.4) 0.6 (0.4 - 1.0)° 
° p < 0.1 borderline 
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4.2 Herkomst van de ouders 
 
Zoals hoger reeds werd toegelicht (par. 2.6) werd voor de bepaling van de herkomst van de ouders 
alleen rekening gehouden met het geboorteland van ouders en grootouders en niet met de 
nationaliteit. Ten opzichte van Belgen (als referentiegroep) is de vaccinatiegraad van kinderen van 
EU-burgers vergelijkbaar, maar die van niet-EU burgers beduidend slechter. Dit geldt voor de 3 
onderzochte vaccins (tabel 3.39 – 3.41). 
 
Tabel 3.39: vaccinatiegraad (%) voor 2e dosis MBR volgens de herkomst van de ouders 

MBR2 Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Belg 86.2 (84.2 - 88.2)  86.6 (84.6 - 88.6)  

Eu 85.1 (76.2 - 94.1) 0.9 (0.4 - 1.9) 81.9 (72.5 - 91.3) 0.7 (0.4 - 1.4) 

Niet-Eu 53.5 (42.9 - 64.2) 0.2 (0.1 - 0.3)*** 51.5 (41.3 - 61.8) 0.2 (0.1 - 0.3)*** 
***p <0.001 
 
Tabel 3.40: vaccinatiegraad (%) voor 3 dosissen HepB volgens de herkomst van de ouders 

HepB Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Belg 78.0 (75.6 - 80.5)  77.7 (75.3 - 80.2)  

Eu 74.3 (63.9 - 84.7) 0.8 (0.5 - 1.4) 75.9 (65.9 - 85.9) 0.9 (0.5 - 1.6) 

Niet-Eu 53.5 (45.5 - 61.6) 0.3 (0.2 - 0.5)*** 52.6 (43.8 - 61.4) 0.3 (0.2 - 0.5)*** 
***p <0.001 
 
Tabel 3.41: vaccinatiegraad (%) voor 1 dosis MenC volgens de herkomst van de ouders 

MenC Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Belg 82.2 (79.8 - 84.7)  82.0 (79.5 - 84.5)  

Eu 82.4 (73.9 - 91.0) 1.0 (0.6 - 1.8) 80.7 (72.1 - 89.4) 0.9 (0.5 - 1.6) 

Niet-Eu 55.6 (45.8 - 65.4) 0.3 (0.2 - 0.4)*** 54.6 (45.1 - 64.2) 0.3 (0.2 - 0.4)*** 
***p <0.001 
 
Wanneer verder gekeken wordt naar de 2 grootste landen in de hele groep Niet-Eu, met name 
Marokko en Turkije, dan blijken kinderen uit beide landen slechter te scoren dan hun leeftijdgenoten 
van Belgische of Europese herkomst, maar vooral adolescenten met Turkse ouders of grootouders 
beschikken uiterst weinig over vaccinatiedocumenten, waarbij de vaccinatiegraad afhankelijk van het 
type vaccin schommelt tussen 36.4% en 53.8% (tabellen 3.42 – 3.44). Deze lage vaccinatiegraad kan 
te wijten zijn aan een onvoldoende vaccinatie, maar evenzeer aan een taalprobleem waardoor de 
relevantie van vaccinatie en de bijbehorende documenten (toestemming en bewijs van vaccinatie) niet 
correct kan worden ingeschat. 
 
Tabel 3.42: vaccinatiegraad (%) voor 2e dosis MBR volgens herkomst van ouders (België, 

Marokko, Turkije) 

MBR2 Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

België 86.2 (84.2 - 88.2)  86.6 (84.6 - 88.6)  

Marokko 64.0 (44.0 - 84.0) 0.3 (0.1 - 0.7)** 64.0 (45.5 - 82.5) 0.3 (0.1 – 0.6) 

Turkije 42.3 (22.7 - 62.0) 0.1 (0.1 - 0.3)*** 36.4 (13.8 – 58.9) 0.1 (0.0 – 0.2) 
** p < 0.01, ***p <0.001 

DEEL III: Adolescenten 75 



 
Tabel 3.43: vaccinatiegraad (%) voor 3 dosissen HepB volgens herkomst van ouders (België, 

Marokko, Turkije) 

HepB Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

België 78.0 (75.6 - 80.5)  77.7 (75.3 - 80.2)  

Marokko 56.0 (38.8 - 73.2) 0.4 (0.2 - 0.7)** 52.0 (36.5 - 67.5) 0.3 (0.2 - 0.6)*** 

Turkije 50.0 (31.8 - 68.2) 0.3 (0.1 - 0.6)*** 40.9 (20.6 - 61.2) 0.2 (0.1 - 0.5)*** 
** p < 0.01, ***p <0.001 
 
 
Tabel 3.44: vaccinatiegraad (%) voor 1 dosis MenC volgens herkomst van ouders (België, 

Marokko, Turkije) 

 Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Belg 82.2 (79.8 - 84.7)  82.0 (79.5 - 84.5)  

Marokko 60.0 (43.1 - 76.9) 0.3 (0.2 - 0.6)** 60.0 (45.0 - 75.0) 0.3 (0.2 - 0.6)*** 

Turkije 53.8 (34.4 - 73.3) 0.3 (0.1 - 0.6)*** 50.0 (27.5 - 72.5) 0.2 (0.1 - 0.5)** 
** p < 0.01, ***p <0.001 
 
 
4.3 Opleidingsniveau en werksituatie van de ouders en gezinsinkomen 
 

4.3.1 Opleidingsniveau van de ouders 
 
Wat betreft het opleidingsniveau, lijkt de vaccinatiegraad voor zowel MBR, HepB als MenC beter te 
zijn naarmate de opleiding hoger is, met uitzondering van de ouders met universitaire opleiding (de 
referentiegroep is “geen opleiding” genoten hebben). Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat 
opgeleide ouders beter beseffen wat het belang van een goede vaccinatie is, maar ook een beter 
beheer van documenten behoort tot de mogelijkheden. Opmerkelijk is de lagere vaccinatiegraad bij 
vrouwen en mannen met een universitaire opleiding in vergelijking met andere 
middel/hooggeschoolden. 
Er werd gekozen om de gebruikte indeling in opleidingsniveau’s niet te reduceren tot een kleiner 
aantal categorieën, zoals is gebeurd in het baby-luik (deel II), uit vrees hierdoor belangrijke verschillen 
tussen opleidingsniveau’s uit te middelen. 
 
Tabel 3.45: vaccinatiegraad (%) voor de 2e dosis MBR volgens opleidingsniveau 
MBR-2 Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Geen 57.7 (41.4 - 74.0)  50.0 (33.8 - 66.2)  

Basisonderwijs 65.4 (49.8 - 81.0) 1.4 (0.6 - 3.4) 66.7 (53.6 - 79.8) 2.0 (0.8 - 4.8) 

Beroepsonderwijs (BSO) 79.9 (72.9 - 86.8) 2.9 (1.3 - 6.4)** 83.5 (77.4 - 89.6) 5.1 (2.3 - 11.3)*** 

Lager middelbaar (ASO. TSO) 79.2 (72.5 - 85.9) 2.8 (1.3 - 6.1)* 81.2 (75.0 - 87.4) 4.3 (2.1 - 9.1)*** 

Hoger middelbaar (ASO. TSO) 90.0 (86.8 - 93.1) 6.6 (3.3 - 13.2)*** 85.9 (82.5 - 89.4) 6.1( 3.2 - 11.7)*** 

Hoger niet-universitair 89.0 (85.4 - 92.7) 5.9 (3.0 - 11.7)*** 89.2 (85.6 - 92.7) 8.2 (3.9 - 17.3)*** 

Universitair 82.2 (76.2 - 88.1) 3.4 (1.6 - 7.2)** 81.1 (72.1 - 90.0) 4.3 (1.9 - 9.9)*** 

Andere 33.3 (-8.0 - 74.7) 0.4 (0.1 - 2.4) 75.0 (41.3 - 108.7) 3.0 (0.5 - 17.0) 

Weet niet 67.9 (48.8 - 87.0) 1.5 (0.5 - 4.4) 66.7 (32.0 - 101.4) 2.0 (0.4 - 9.9) 
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
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Tabel 3.46: vaccinatiegraad (%) voor 3 dosissen HepB volgens opleidingsniveau 
HepB Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Geen 57.7 (36.8 - 78.6)  52.6 (37.2 - 68.1)  

Basisonderwijs 65.4 (50.7 - 80.0) 1.4 (0.5 - 3.9) 60.8 (47.9 - 73.7) 1.4 (0.6 - 3.3) 

Beroepsonderwijs (BSO) 77.6 (71.4 - 83.8) 2.5 (1.0 - 6.4)* 78.8 (72.9 - 84.7) 3.3 (1.7 - 6.7)*** 

Lager middelbaar (ASO, TSO) 74.7 (67.9 - 81.5) 2.2 (0.8 - 5.7) 78.2 (71.3 - 85.1) 3.2 (1.6 - 6.6)** 

Hoger middelbaar (ASO, TSO) 78.0 (74.2 - 81.8) 2.6 (1.1 - 6.2)* 75.2 (71.4 - 79.0) 2.7 (1.4 - 5.2)** 

Hoger niet-universitair 80.1 (75.2 - 85.0) 2.9 (1.2 - 7.1)* 78.9 (74.4 - 83.5) 3.4 (1.7 - 6.6)*** 

Universitair 73.6 (66.0 - 81.1) 2.0 (0.8 - 5.2) 78.9 (70.2 - 87.7) 3.4 (1.5 - 7.4)** 

Andere 50.0 (6.2 - 93.8) 0.7 (0.1 - 4.0) 62.5 (23.6 - 100) 1.5 (0.3 - 7.5) 

Weet niet 71.4 (55.9 - 87.0) 1.8 (0.7 - 5.2) 44.4 (13.8 - 75.1) 0.7 (0.2 - 2.7) 
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
 
Tabel 3.47: vaccinatiegraad (%) voor MenC volgens opleidingsniveau 
MenC Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Geen 53.8 (35.8 - 71.9)  50.0 (35.6 - 64.4)  

Basisonderwijs 63.5 (48.3 - 78.6) 1.5 (0.6 - 3.8) 64.7 (51.4 - 78.1) 1.8 (0.8 - 4.0) 

Beroepsonderwijs (BSO) 82.8 (76.3 - 89.3) 4.1 (1.8 - 9.5)*** 84.7 (79.1 - 90.3) 5.5 (2.7 -11.3)*** 

Lager middelbaar (ASO, TSO) 79.2 (72.6 - 85.8) 3.3 (1.5 - 7.1)** 76.7 (69.9 - 83.4) 3.3 (1.7 - 6.3)*** 

Hoger middelbaar (ASO, TSO) 84.3 (81.0 - 87.7) 4.6 (2.2 - 9.4)*** 81.5 (77.5 - 85.4) 4.4 (2.5 - 7.8)*** 

Hoger niet-universitair 83.3 (78.5 - 88.2) 4.3 (1.9 - 9.6)*** 83.2 (79.4 - 87.1) 5.0 (2.6 - 9.4)*** 

Universitair 75.9 (69.5 - 82.2) 2.7 (1.2 - 5.9)* 77.9 (68.9 - 86.9) 3.5 (1.6 - 7.7)** 

Andere 50.0 (6.2 - 93.8) 0.9 (0.1 - 5.0) 75.0 (41.3 - 100) 3.0 (0.5 -16.5) 

Weet niet 75.0 (57.8 - 92.2) 2.6 (0.8 - 7.8)° 55.6 (17.9 - 93.2) 1.2 (0.3 - 5.8) 
° p < 0.1; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
 
 

4.3.2 Werksituatie van de ouders 
 
Om de relatie tussen vaccinatiegraad van de jongeren en de werksituatie van hun ouders te toetsen 
werd een aantal groepen samengenomen, voornamelijk omwille van kleine aantallen voor sommige 
antwoordcategorieën (zie tabel 3.6). De groep ‘andere’ in onderstaande tabellen omvat daardoor 
naast ‘andere’ ook ‘studenten’, ‘betaald werk onderbroken’, ‘interim werk’ en voor de vaders ook 
‘huismannen’ (n = 3). Voor voltijds werken werden de groepen ‘betaald werk voltijds’ en ‘zelfstandigen’ 
samengenomen. De andere categorieën bleven behouden. De groep “voltijds werkende ouders” werd 
voor de analyse als referentiegroep gebruikt. 
Adolescenten met een werkzoekende of deeltijds werkende vader zijn duidelijk minder goed 
gevaccineerd in vergelijking met een voltijds werkende vader. Kinderen van moeders die deeltijds 
werken zijn daarentegen significant beter gevaccineerd dan wanneer de moeder voltijds werkt. Deze 
beide trends zijn aanwezig voor de 3 onderzochte vaccins (tabellen 3.48 –3.51). 
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Tabel 3.48: vaccinatiegraad (%) van de 2e dosis MBR volgens de werksituatie van de ouders 
MBR2 Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Voltijds werk 85.6 (83.4 - 87.8)  83.6 (80.3 - 86.9)  

Deeltijds werk 62.5 (26.6 - 98.4) 0.3 (0.1 -1.2)° 89.1 (86.2 - 92.0) 1.6 (1.1 - 2.3)* 

Invalide / 
onderbroken 

76.0 (57.2 - 94.8) 0.5 (0.2 - 1.5) 84.0 (70.3 - 97.7) 1.0 (0.4 - 2.9) 

Werkzoekend 58.0 (42.9 - 73.1) 0.2 (0.1 - 0.4)*** 76.5 (66.9 - 86.1) 0.6 (0.4 - 1.1) 

Huisvrouw  nvt  78.2 (72.8 - 83.6) 0.7 (0.5 - 1.0)° 

Andere 77.1 (64.4 - 89.8) 0.6 (0.3 - 1.2) 67.7 (50.2 - 85.3) 0.4 (0.2 - 0.9)* 
° p < 0.1; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
 
Tabel 3.49: vaccinatiegraad (%) van 3 dosissen HepB volgens de werksituatie van de ouders 
HepB Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Voltijds werk 77.1 (74.4 - 79.8)  74.5 (70.4 - 78.6)  

Deeltijds werk 50.0 (13.0 - 87.0) 0.3 (0.1 - 1.2)° 80.8 (77.0 - 84.7) 1.4 (1.0 - 2.0)* 

Invalide/onderbroken 80.0 (65.1 - 94.9) 1.2 (0.5 - 2.9) 84.0 (69.5 - 98.5) 1.8 (0.6 - 5.3) 

Werkzoekend 60.0 (47.4 - 72.6) 0.4 (0.3 - 0.8)** 69.1 (58.8 - 79.5) 0.8 (0.4 - 1.3) 

Huisvrouw  Niet van toepassing  71.2 (66.0 - 76.4) 0.8 (0.6 - 1.1) 

Andere 65.7 (50.4 - 81.0) 0.6 (0.3 - 1.2) 67.7 (48.7 - 86.8) 0.7 (0.3 - 1.7) 
° p < 0.1; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
 
Tabel 3.50: vaccinatiegraad (%) van 1 dosis MenC volgens de werksituatie van de ouders 
MenC Vader Moeder 

 Vaccinatiegraad Odds Ratio Vaccinatiegraad Odds Ratio 

Voltijds werk 81.7 (79.1 - 84.2)  77.3 (73.3 - 81.4)  

Deeltijds werk 37.5 (1.6 - 73.4) 0.1 (0.0 - 0.6)** 86.4 (83.0 - 89.9) 1.9 (1.3 - 2.6)*** 

Invalide/onderbroken 80.0 (65.1 - 94.9) 0.9 (0.3 - 2.3) 84.0 (70.3 - 97.7) 1.5 (0.6 - 4.3) 

Werkzoekend 62.0 (48.3 - 75.7) 0.4 (0.2 - 0.7)*** 75.0 (64.6 - 85.4) 0.9 (0.5 - 1.6) 

Huisvrouw  Niet van toepassing  75.3 (69.6 - 81.0) 0.9 (0.6 - 1.3) 

Andere 68.6 (55.1 - 82.0) 0.5 (0.3 - 0.9)* 67.7 (51.0 - 84.5) 0.6 (0.3 - 1.3) 

° p < 0.1; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
 
 

4.3.3 Gezinsinkomen 
 
Bij het onderzoeken van de relatie tussen inkomen en vaccinatiegraad werd het leefloon (800€) als 
basis genomen. 
Hoe hoger het gezinsinkomen is, des te beter de vaccinatiegraad. Dit geldt voor de vaccinatie met de 
2e dosis MBR en 3 dosissen HepB . Vanaf een inkomen van €1500 is de vaccinatiegraad aanzienlijk 
beter in vergelijking met de jongeren die leven in een gezin met een inkomen dat onder deze grens 
ligt. 
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Tabel 3.51 vaccinatiegraad voor 2e MBR, 3 dosissen HepB en 1 dosis MenC volgens het 
gezinsinkomen 

Inkomen (euro) MBR–2 OR§ HepB OR§ Men C OR§ 

< 800 62.5 
(26.6 – 98.4) 

 37.5 
(1.6 – 73.4) 

 62.5 
(26.6 – 98.4) 

 

800 – 1500 65.9 
(58.4 – 73.4) 

1.2 
(0.3 – 5.1) 

70.5 
(63.3 – 77.6) 

4.0 
(0.9 – 17.3) 

68.9 
(61.2 – 76.7) 

1.3 
(0.3 – 5.7) 

1500 – 2000 83.7 
(78.8 – 88.6) 

3.1 
(0.7 – 13.8) 

77.5 
(71.7 – 83.3) 

5.7 
(1.3 – 24.7)* 

80.9 
(75.4 – 86.3) 

2.5 
(0.6 – 11.6) 

2000 – 3000 86.3 
(82.5 – 90.2) 

3.8 
(0.9 – 16.4)* 

78.2 
(74.2 – 82.2) 

6.0 
(1.4 – 25.4)** 

82.4 
(78.4 – 86.4) 

2.8 
(0.6 – 12.7) 

> 3000  89.1 
(85.7 – 92.5) 

4.9 
(1.2 – 20.4)** 

77.8 
(73.1 – 82.5) 

5.8 
(1.4 – 24.7)** 

82.3 
(77.5 – 87.0) 

2.8 
(0.7 – 11.9) 

§ met de laagste inkomensgroep (< 800 euro/maand) als referentiegroep 
* p < 0.1; **p < 0.05 
 
 
4.4 Meervoudige logistische regressie 
 
Bovenstaande analyses weerspiegelen uitsluitend de mogelijke (bivariate) invloed van bepaalde 
determinanten op de vaccinatiegraad, zonder daarbij rekening te houden met de andere informatie die 
over de betrokken adolescenten voorhanden is. In een meervoudig logistisch regressiemodel waarin 
familiegrootte, gezinsinkomen, herkomst, werksituatie, en opleidingsniveau van vader en moeder 
werden opgenomen als predictorvariabelen, en de vaccinatiegraad voor MBR1 & 2, HepB-3 of MenC 
als afhankelijke variabele, blijkt alleen een (belangrijke) negatieve invloed van een werkloze vader 
consequent aanwezig (alle vaccins), alsook, zij het in mindere mate, een gunstig effect van een 
deeltijds werkende moeder (MBR1 & 2 en MenC, maar niet voor Hep B).  
Andere factoren die in de hoger beschreven tweevoudige analyse wel een significant resultaat 
opleverden zijn nog slechts sporadisch of helemaal niet meer aanwezig. De betekenis die we hieraan 
moeten geven is niet heel duidelijk. Een werkloze vader is dan wel gecorreleerd met een lagere 
vaccinatiegraad, maar fungeert vermoedelijk ook als proxy voor andere potentiële determinanten zoals 
opleiding, gezinsinkomen, en herkomst (bv. 25.3% van de niet Europese vaders is werkloos, in 
tegenstelling tot 5.5% van de EU vaders en 2.1% van de Belgische vaders). 
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5. Discussie en besluit 
 
5.1 Discussie 
 
Voor het eerst werd in Vlaanderen een “two-stage cluster sampling” uitgevoerd voor de bepaling van 
de vaccinatiegraad van jongeren (13-14 jaar). Dit is een gebruikelijke methode, aanbevolen door de 
WGO (Expanded Programme for Immunization) voor de studie van de vaccinatiegraad van kinderen 
tussen 18 en 24 maanden.  
De doelvaccinaties van dit onderzoek waren mazelen-bof-rubella (15 maanden en 5e leerjaar), 
hepatitis B (3 dosissen in het 1e jaar secundair onderwijs) en meningokokken van serogroep C (1 
dosis sinds de start van de campagne in 2001). 
 
In een totaal van 1495 aan huis bezochte gezinnen (99.7% van het vooropgestelde aantal), werd van 
1344 adolescenten (geboortecohorte 1991) een ingevulde vragenlijst ontvangen. Telefonische 
weigeringen (n = 61) en niet bereikte gezinnen (n = 293) werden in de oorspronkelijke steekproef 
vervangen. Weigeringen aan huis (n = 137; 9.1%) werden niet vervangen om selectiebias te 
vermijden. Proportioneel kende de provincie Antwerpen het grootste aantal weigeringen aan huis 
(13.7%), wat bijna vier keer zoveel is als in de provincie West-Vlaanderen (3.6%). 
 
Het sociaal-demografisch profiel van de jongeren in deze steekproef is vergelijkbaar met dat van 
dezelfde geboortecohorte in Vlaanderen op het vlak van de meeste onderzochte parameters, voor 
zover hierover vergelijkbare Vlaamse gegevens beschikbaar zijn. De proportie meerlingen in de studie 
is hoger dan verwacht (5.1% versus 2.9%), het percentage werkzoekende ouders en het gemiddelde 
netto gezinsinkomen liggen lager dan wat gekend is voor de globale Vlaamse populatie. Zeven 
procent van de ondervraagde jongeren heeft minstens 1 ouder of grootouder van niet EU-origine. De 
verdeling van de jongeren over het algemeen secundair en beroepsvoorbereidend onderwijs is in 
overeenstemming met de verdeling in het Vlaamse onderwijs. 
 
Vermits de vaccinatiegraad werd berekend aan de hand van geschreven of gedrukte documenten (en 
mondelinge informatie niet als betrouwbaar genoeg werd beschouwd), werd veel aandacht besteed 
aan het verzamelen van de vereiste bewijsstukken van vaccinatie. Ontbrekende gegevens thuis 
werden daarom zo veel als mogelijk aangevuld met gegevens uit externe bron, in dit geval de CLB. 
Opvallend was dat voor slechts 31.8% van de bevraagde adolescenten thuis een volledige set aan 
vaccinatiedata (met een correct aantal dosissen) voor zowel mazelen-bof-rubella (MBR), hepatitis B 
als meningokokken van serogroep C beschikbaar was. Met aanvulling van data uit de CLB-dossiers 
kon dit opgetrokken worden tot 58.1%. Heel wat van de resterende 41.9% jongeren beschikte over 
gedeeltelijke data, waardoor de bewezen vaccinatiegraad per dosis voor de verschillende vaccins toch 
een stuk hoger lag, met de laagste waarde voor de derde dosis hepatitis B (75.7%) en de hoogste 
voor de tweede dosis MBR (83.6%). De vaccinatiegraad per dosis voor de verschillende vaccins kent 
over het algemeen kleine, niet significante, verschillen tussen provincies. Deze verschillen zijn 
mogelijks eerder uiting van verschillen in volledigheid van gedocumenteerde vaccinatiegegevens, dan 
reële verschillen in vaccinatiegraad tussen provincies. 
 
De bereikte bescherming na vaccinatie wordt niet alleen bepaald door het aantal dosissen, maar is 
mede afhankelijk van de leeftijd waarop de eerste dosis wordt toegediend, en van de intervallen 
tussen opeenvolgende dosissen van hetzelfde vaccin. Wanneer de richtlijnen van de Hoge 
Gezondheidsraad terzake in rekening worden gebracht, blijkt op basis van de gedocumenteerde 
vaccinaties in deze studie de reële beschermingsgraad voor de verschillende infectieziekten 
nauwelijks lager te liggen dan de hoger vermelde vaccinatiegraad. Opnieuw scoort de tweede dosis 
MBR vaccinatie het hoogst (83.6%) en dosis 3 van hepatitis B vaccinatie het laagst (72.6%). Wanneer 
echter het advies van de Hoge Gezondheidsraad tot 2 MBR dosissen met een interval van minstens 
28 dagen wordt in acht genomen, dan blijkt slechts 74.6% van de adolescenten hieraan te voldoen, 
wat ruim onvoldoende is om de doelstelling van de WGO te halen voor de eliminatie van mazelen in 
de Europese regio. 
Het vervolledigen van ontbrekende vaccinatiegegevens vanuit de CLB-dossiers werd in deze studie in 
belangrijke mate gehinderd door de moeilijkheden met de operationalisering van het nieuwe 
informaticasysteem “NICO”. Voor een aantal jongeren was enkel en alleen om die reden de reële 
vaccinatiestatus niet te achterhalen. 
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Zoals verwacht spelen huisarts en CLB een prominente rol in de vaccinatie van adolescenten. Samen 
zijn zij verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de dosissen hepatitis B en van de tweede dosis MBR 
in deze leeftijdsgroep, waarvan het CLB rond de 70% voor haar rekening neemt. Wat de vaccinatie 
tegen meningokokken serogroep C betreft heeft de huisarts 35% van de adolescenten bereikt. In deze 
campagne hebben huisartsen dus een grotere rol gespeeld dan gewoonlijk het geval is bij de 
uitvoering van het basisvaccinatieprogramma. 
 
Zoals reeds vermeld is het aantal jongeren met onvolledige vaccinatie voor een of meerdere van de 
aanbevolen vaccins aanzienlijk, respectievelijk 331 (24.6%) voor hepatitis B, 342 (25.4%) voor MBR 
en 271 (20.2%) voor Men C. Opvallend is dat hiervan 196 ouders meedelen dat hun kind wel 
gevaccineerd is maar dat ze zelf niet beschikken over een bewijs van vaccinatie, en dat bijkomend 90 
ouders vermelden de bewijsstukken hiervan verloren te zijn. Dit doet vermoeden dat de reële 
vaccinatiegraad voor de verschillende aanbevolen vaccins heel wat hoger ligt dan de eerder vermelde 
waarden die berekend werden op basis van de bewijsstukken. Hoeveel hoger dit ligt, is echter niet op 
te maken uit deze studie.  
 
Navraag van enkele factoren die mogelijk in relatie staan tot de vaccinatietoestand van de jongere, 
levert enkele opmerkelijke resultaten op: (1) een derde van de ouders meldt, terecht of ten onrechte, 
ooit betaald te hebben voor vaccins die in principe gratis door de Vlaamse Overheid worden geleverd 
(maar mogelijks verwarren ouders het honorarium met de aankoop van het vaccin); (2) de helft van de 
ouders is bereid 10 € of meer voor de vaccinatie van hun kind te betalen wanneer zij hiermee een prik 
kunnen vermijden; (3) bijna 1 op 5 van de ouders vindt het aanvaardbaar om 3 of meer injecties toe te 
dienen bij kinderen tijdens een en dezelfde consultatie, terwijl 30% dit tot één injectie beperkt wil zien; 
(4) 1 op 7 van de ouders zegt dat hun kind mazelen heeft doorgemaakt, terwijl dit voor bof en rubella 
beperkt blijft tot respectievelijk 3% en 6.4%. 
 
Uit deze studie blijkt dat de familiale situatie vooral een impact heeft op de vaccinatiegraad voor de 
MBR- en voor de MenC-vaccinaties. Jongeren van gescheiden ouders beschikken significant minder 
over gedocumenteerde vaccinatiegegevens. Voor de eerste dosis MBR is dit ook voor jongeren met 
een alleenstaande ouder het geval. Bovendien zijn jongeren die een middenpositie innemen in het 
gezin of tot een gezin van 4 of meer kinderen behoren significant minder goed gevaccineerd met 
betrekking tot de tweede dosis MBR. 
Jongeren met ouders van buiten de EU kennen een significant lagere vaccinatiegraad voor alle 
aanbevolen vaccins dan jongeren waarvan beide ouders uit de EU afkomstig zijn. Een belangrijke 
subgroep “adolescenten van niet-EU ouders” zijn diegenen met Marokkaanse of Turkse "roots", die in 
vergelijking met jongeren van uitsluitend Belgische origine duidelijk minder goed gevaccineerd zijn, al 
dan niet ten gevolge van minder goed gedocumenteerde gegevens. 
 
Ook het opleidingsniveau, de werksituatie van de ouders en het globale netto inkomen van het gezin 
zijn mede bepalende factoren voor de vaccinatiegraad van jongeren: (1) hoe hoger het 
opleidingsniveau hoe hoger de vaccinatiegraad, met uitzondering van universitair opgeleiden; (2) 
zonen en dochters van werkzoekende of deeltijds werkende vaders zijn minder goed gevaccineerd, 
terwijl kinderen van deeltijds werkende moeders een hogere vaccinatiegraad kennen (een factor die 
deels ook zou kunnen samenhangen met de leefsituatie van het ouderpaar: gehuwd, samenwonend, 
gescheiden, alleenstaand); (3) hoe hoger het globale gezinsinkomen, des te beter de vaccinatiegraad. 
Een maandinkomen van 1500 € blijkt op dat vlak een kritische drempel te zijn. 
 
In tegenstelling tot de zuigelingenleeftijd zijn ons geen data uit vergelijkbare studies over de 
vaccinatiegraad bij adolescenten bekend. 
 
 
5.2 Besluit 
 
De gedocumenteerde vaccinatiegraad van adolescenten per dosis voor hepatitis B, mazelen-bof-
rubella en meningokokken serogroep C situeert zich tussen 75.7% voor de derde dosis hepatitis B en 
83.6% voor de tweede dosis MBR. Omwille van het feit dat voor een belangrijk aantal jongeren 
vaccinatiedocumenten ontbreken, zelfs na aanvulling met CLB gegevens, zijn deze schattingen van 
de vaccinatiegraad op te vatten als een absolute ondergrens.  
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Na toetsing van de data aan de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad blijkt de reële 
beschermingsgraad voor de verschillende infectieziekten nauwelijks lager te liggen dan de vermelde 
vaccinatiegraad. 
De volledige en betrouwbare documentatie van toegediende vaccinaties in deze leeftijdsgroep, en een 
specifiek beleid naar groepen met risicofactoren voor onvolledige vaccinatie (jongeren van gescheiden 
ouders, jongeren van niet-EU origine, laag opleidingsniveau van ouders, gezinnen met een 
werkzoekende vader en een laag globaal gezinsinkomen) zijn aandachtpunten voor de toekomst. 
 
 
6. Aanbevelingen omtrent de vaccinatie van adolescenten in 

Vlaanderen 
 
Volgende aanbevelingen kunnen op basis van deze studie geformuleerd worden: 
 
1. Vermits in deze studie bij adolescenten gebleken is dat geschreven en geprinte 

vaccinatiedocumenten zeer vaak zoek geraken, is elektronische registratie van toegediende 
vaccins vanaf de geboorte een absolute voorwaarde voor een correcte bepaling van de 
vaccinatiegraad. Bovendien is het functioneren van het CLB-informatiesysteem op dit ogenblik 
een eerder remmende dan bevorderende factor voor een efficiënte en zo volledig mogelijke 
registratie van vaccinatiegegevens van schoolgaande kinderen. Een gekend probleem in de CLB 
werking is ook de slechte doorstroming van informatie van de behandelend arts naar de 
schoolarts (ingeval van vaccinatie na verwijzing). Dit maakt de opvolging van de vaccinatiestatus 
door de CLB erg omslachtig. Centrale registratie, gekoppeld aan een performant CLB 
informatiesysteem lijkt de enige garantie voor een goede opvolging van de vaccinatiestatus van 
het schoolgaande kind. Met de ontwikkeling van Vaccinnet heeft de Vlaamse Gemeenschap reeds 
belangrijke stappen in die richting gezet. Deze studie toont aan dat een versnelde invoering ervan 
over heel Vlaanderen en voor alle leeftijdsgroepen nodig is. 

 
2. Pas na de implementatie van dergelijke sluitende elektronische registratie van toegediende 

vaccins, kunnen met voldoende zekerheid de echte “niet- of onvolledig gevaccineerden” 
geïdentificeerd worden en de redenen voor niet vaccineren goed in kaart gebracht worden. Voor 
dit laatste zal, naast de continue registratie van toegediende vaccins, "ad hoc" onderzoek van 
determinanten voor al dan niet vaccineren nodig blijven. Ook specifiek onderzoek naar anti-
vaccinatiegroepen kan helpen de determinanten van deze groep in kaart te brengen. 

 
3. Ondanks de tekortkomingen in de huidige documentatie van toegediende vaccins, geeft deze 

studie toch al aanwijzingen dat de (bewezen) vaccinatiegraad lager ligt in bepaalde 
bevolkingslagen. Op dit vlak is speciale aandacht nodig voor gezinnen die in kansarmoede leven, 
allochtone gezinnen, kinderen van gescheiden ouders en grote gezinnen. 

 
4. Het opzet van deze studie laat niet tot om de onderliggende determinanten voor de lagere 

vaccinatiegraad in deze groepen te achterhalen. Dergelijke informatie is nochtans essentieel om 
gerichte en doelmatige verbeterprogramma's voor deze bevolkingsgroepen te kunnen opzetten 
(vb. een specifieke communicatiestrategie die inspeelt op de bepalende determinanten voor niet- 
of onvoldoende vaccineren). Specifieke studies, opgezet in overleg met ervaringsdeskundigen, 
lijkt hier de enige mogelijkheid om de problemen die deze verschillende groepen kennen in kaart 
te brengen en aangepaste oplossingen te bieden. 

 
5. Een goede informatie omtrent het belang van vaccinatie op adolescentenleeftijd, onder meer via 

informatie en advisering door het CLB en gerichte campagnes naar jongeren (16+) en hun ouders, 
kan zorgen voor blijvende aandacht voor vaccinatie. De toediening van de laatste vaccinatie op de 
leeftijd van 14-15 jaar moet een aanleiding zijn om de adolescent te wijzen op zijn eigen 
verantwoordelijkheid voor het levenslang op punt houden van zijn vaccinaties in overeenstemming 
met de Vlaamse aanbevelingen. 
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Deel IV: Resultaten buiten perceel: vaccinatiegraad bij 7- 
  jarigen 
 
 
1. Samenstelling van de steekproef en respons 
 
In aansluiting met de studie omtrent de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten werd ook 
een steekproef getrokken (n = 898) bij ouders van wie het kind tijdens het schooljaar 2004-2005 in het 
2e leerjaar zat (geboortejaar 1997). Het doel van deze peiling was om zicht te krijgen op mogelijke 
inhaalvaccinatie toegediend na de zuigelingenleeftijd, en dit meer concreet in de cohorte die bevraagd 
werd in de vorige studie (1999-2000) om de mogelijke evolutie in vaccinatiegraad voor de 
basisvaccinaties na te gaan. 
 
Tabel 4.1: verdeling van de respons in de steekproef van de kinderen met geboortejaar 1997  

 Leerlingen °1997 

 Aantal % 

Vooropgesteld aantal 898 100 

Niet uitgevoerd 14 1.6 

Weigering aan huis  92 10.2 

Afgewerkte dossiers 792 88.2 
 
Voor deze cohorte ging er geen enkel dossier verloren tussen afname en verwerking. 
 
 
2. Vaccinatiegraad 
 
Alle vaccins die tot en met de leeftijd van 8 jaar worden aanbevolen, zijn in deze enquête bevraagd. 
Het betreft de vaccins tegen poliomyelitis, difterie, tetanus, pertussis, hepatitis B, mazelen-bof-rubella 
en meningokokken van serogroep C. Het enige vaccin dat niet bevraagd werd is het vaccin tegen 
Haemophilus Influenza type b, omdat inhaalvaccinatie hier niet relevant is gezien de infecties zich 
voornamelijk concentreren in de leeftijdsgroep 0-2 jaar. 
In dit rapport wordt de vaccinatiegraad (met 95% betrouwbaarheidsintervallen) van de meest relevante 
dosissen van hogervermelde vaccins voor Vlaanderen en per provincie gegeven. 
 
Tabel 4.2: vaccinatiegraad van 7-jarigen in Vlaanderen per dosis, uitgedrukt in procenten (met  
 95% betrouwbaarheidsinterval) (N=792)  

 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3a Dosis 4 

Polio 92.3 (90.4 – 94.2) 92.0 (90.2 – 93.9) 91.4 (89.5 – 93.3) 4.29 (2.7 – 5.8) 

DTP 91.5 (89.5 – 93.6) 91.3 (89.2 – 93.4) 91.2 (89.1 – 93.2) 84.2 (81.5 – 870) 

Hepatitis Ba 73.7 (69.6 – 77.8) 72.7 (68.6 – 76.8) 72.0 (67.8 – 76.2) 12.6 (9.9 – (15.4)

MBR 88.0 (85.6 – 90.4)    

Meningokok Cb 83.1 (80.2 – 86.0)    
a voor hepatitis B werd zowel het 3-dosisschema als het 4-dosisschema gebruikt in de periode waarop deze studie betrekking 
heeft 
b voor meningokokken C werd in deze tabel geen rekening gehouden met de startleeftijd 
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Tabel 4.3: vaccinatiegraad (percentage) tegen poliomyelitis bij kinderen geboren in 1997 

Poliomyelitis 3e dosis Vaccinatiegraad 95% betrouwbaarheidsinterval 

Vlaanderen 91.4 (89.5 - 93.3) 

   

Antwerpen 88.9 (84.7 - 93.2) 

Limburg 92.9 (89.2 - 96.5) 

Oost-Vlaanderen 93.1 (89.5 - 96.8) 

Vlaams-Brabant 89.6 (84.4 - 94.8) 

West-Vlaanderen 93.2 (89.5 - 97.0) 
(voor verschil naargelang provincie ;p=0.3418) 
 
Tabel 4.4: vaccinatiegraad (percentage) tegen DTP bij kinderen geboren in 1997 

DTP 4e dosis Vaccinatiegraad 95% betrouwbaarheidinterval 

Vlaanderen 84.2 (81.5 – 87.0) 

   

Antwerpen 81.6 (76.1 – 87.0) 

Limburg 91.1 (83.9 – 98.3) 

Oost-Vlaanderen 82.3 (76.9 – 87.7) 

Vlaams-Brabant 82.4 (75.3 – 89.5) 

West-Vlaanderen 86.5 (80.4 – 92.6) 
(voor verschil naargelang provincie, p = 0.3) 
 

Tabel 4.5: vaccinatiegraad (percentage) tegen hepatitis B bij kinderen geboren in 1997 

Hepatitis B 3e dosis Vaccinatiegraad 95% betrouwbaarheidsinterval 

Vlaanderen 72.0 (67.8 - 76.2) 

   

Antwerpen 73.7 (67.0 - 80.4) 

Limburg 83.9 (76.6 - 91.2) 

Oost-Vlaanderen 65.7 (55.4 - 76.0) 

Vlaams-Brabant 64.8 (54.2 - 75.4) 

West-Vlaanderen 73.6 (63.0 - 84.2) 
(voor verschil naargelang provincie, p = 0.06) 
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Tabel 4.6: vaccinatiegraad (percentage) tegen mazelen-bof-rubella bij kinderen geboren in 1997 

MBR dosis 15 maanden Vaccinatiegraad 95% betrouwbaarheidinterval 

Vlaanderen 88.0 (85.6 - 90.4) 

   

Antwerpen 85.2 (80.4 - 90.1) 

Limburg 89.3 (83.4 - 95.2) 

Oost-Vlaanderen 90.3 (85.8 - 94.8) 

Vlaams-Brabant 88.0 (80.8 - 95.2) 

West-Vlaanderen 88.3 (83.8 - 92.8) 
(voor verschil naargelang provincie, p = 0.6) 
 

Tabel 4.7: vaccinatiegraad (percentage) tegen Meningokokken van serogroep C bij kinderen  
  geboren in 1997 

MenC 1 dosis Vaccinatiegraad 95% betrouwbaarheidsinterval 

Vlaanderen 83.1 (80.2 - 86.0) 

   

Antwerpen 78.8 (73.8 - 83.8) 

Limburg 85.7 (76.2 - 95.3) 

Oost-Vlaanderen 82.9 (77.4 - 88.4) 

Vlaams-Brabant 83.2 (75.3 - 91.1) 

West-Vlaanderen 87.1 (81.2 - 93.0) 
(voor verschil naargelang provincie, p = 0.4) 
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