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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid De Grave-Verkerk inzake de  
vaccinatiegraad onder Amsterdamse kinderen. 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Toelichting door vragenstelster: 
 
Uit het Jaarverslag van het Rijksvaccinatieprogramma van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de vaccinatiegraad in Nederland 
afgelopen jaar opnieuw licht is gedaald. Deze dalende trend, zo stelt het RIVM, 
vergroot de kans op uitbraken van ziektes, vooral onder jongere kinderen.1  
 
Op 22 augustus 2018 is er een online petitie gestart die de Tweede Kamer oproept 
om vaccinatie voor kinderen op kinderdagverblijven te verplichten.2 Eerder heeft de 
Kamer gevraagd naar het standpunt van het kabinet ten aanzien van dit plan. Ook is 
er vanuit de Kamer geïnformeerd naar de (juridische) mogelijkheden om vaccinatie 
voor kinderen op kinderdagverblijven te verplichten en om crèches en scholen te 
verplichten hun vaccinatiegraad bekend te maken.3  
 
De fractie van de VVD maakt zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad en wil 
weten welke maatregelen het college treft om deze trend tegen te gaan. Ook wil 
de fractie van de VVD dat het college kijkt naar de mogelijkheden om vaccinatie als 
toegangsvoorwaarde te stellen voor crèches en kinderdagverblijven en de effecten 
hiervan.  
 
Gezien het vorenstaande heeft het lid De Grave-Verkerk, namens de fractie van 
de VVD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en 
wethouders gesteld: 
 
1. Kan het college op basis van recente data inzichtel ijk maken hoe het gesteld 

is met de huidige vaccinatiegraad in Amsterdam en h ierbij ingaan op de 
verschillende vaccinatieprogramma’s en op de motiev en en achtergronden 
van ouders van niet-gevaccineerde kinderen? Is er s prake van een dalende 
trend in Amsterdam? Zo ja, hoe verklaart het colleg e deze trend? In 

                                                   
1 
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Vaccinatiegraad_daa
lt_opnieuw_licht_voor_HPV_aanzienlijk  
2 https://www.change.org/p/tweede-kamer-verplicht-vaccinatie-voor-kindere-op-kinderdagverblijven  
3 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/26/antwoorden-op-
kamervragen-over-bericht-maak-vaccineren-verplicht/antwoorden-op-kamervragen-over-bericht-maak-
vaccineren-verplicht.pdf  
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hoeverre verschilt de vaccinatiegraad in Amsterdam ten opzichte van 
andere grote steden? En van het landelijke gemiddel de? Hoe verklaart het 
college eventuele verschillen? 
 

Antwoord: 
In de bijlage is de vaccinatiegraad per verslagjaar (2008-2018) voor Amsterdam en 
landelijk (2016-2018) gegeven.  De vaccinatiegraad ligt in 2018 bij zuigelingen (2 jaar) 
voor DKTP, Hib, BMR, Menigokokken C en Pneumokokken boven de 90% (90,7-
92,2%). Voor deze vaccinaties haalt Amsterdam de doelstelling van het Global 
Vaccine Action Plan (GVAP) (WHO, 2013).  Voor hepatitis B zit Amsterdam met een 
vaccinatiegraad van 89,9% net onder deze doelstelling van 90%. Van de 5-jarige 
kleuters is 91,2% voldoende gevaccineerd. Dat is 1,5% onder het landelijk 
gemiddelde 
 
Amsterdam vs. Nederland 
De vaccinatiegraad in Amsterdam ligt voor de meeste vaccinaties 0.8-2.3% onder de 
landelijke vaccinatiegraad (zie bijlage). Met name de vaccinatiegraad bij 10 jarigen 
(DTP verschil van 8,9%., BMR 8.7%) en 14 jarigen (HPV verschil van 10,4%) wijken 
opvallend af van de landelijke cijfers. Het verschil met het landelijk gemiddelde is 
tussen 2016 en 2018 niet veranderd. Behalve bij de HPV waar het verschil kleiner is 
geworden van 16,8% onder het landelijk gemiddelde in 2016 naar 10,4% in 2018. Dit 
is echter ten gevolge van een daling in de landelijke vaccinatiegraad voor HPV in die 
periode (van 61% naar 45,5%). 
 
De dalende trend die landelijk te zien is bij de verschillende vaccinaties zien we ook 
terug in Amsterdam. De vaccinatiegraad in Amsterdam is bij zuigelingen ongeveer 2-
3% lager dan die in andere grote steden (Rotterdam, Den Haag, Utrecht). Ook bij de 
schoolkinderen is de vaccinatiegraad lager dan in andere grote steden. Het is niet 
bekend waardoor deze verschillen veroorzaakt worden.  
 
Motieven en achtergronden niet vaccineren 
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zien de volgende zaken die mogelijk een 
bijdrage leveren aan de dalende trend: 
• veel in- en uitstroom van gezinnen, waarbij speelt dat niet in alle gevallen de 

kinderen en jongeren al voldoende zijn gevaccineerd, soms ontbreken ook 
registratiegegevens en is het vaccinatieoverzicht nog niet up-to-date, en het kost 
enige maanden om met een serie inhaalvaccinaties een voldoende 
vaccinatiestatus te bereiken.    

• een groep hoger opgeleide kritische ouders, die het Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP) niet volledig willen volgen (bv later starten met vaccinaties, een aangepast 
schema willen, of niet alle vaccinaties van het RVP willen) 

• een toenemende groep ouders, zowel hoger als lager opgeleid, heeft vragen en 
twijfels over vaccinaties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over mogelijke bijwerkingen 
van vaccins en de stoffen die in vaccins zitten. Jeugdgezondheidszorg investeert 
extra tijd om deze ouders goed te informeren. 

• Ook zijn een groep ouders met veel zorgen en problemen op velerlei gebied, 
waarbij ouders veel moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. De 
prioriteit voor ouders kan dan (tijdelijk) ergens anders liggen dan bij het vaccineren 
van hun kind. Jeugdgezondheidszorg zet zich extra in om deze groep ouders en 
kinderen ook goed te bereiken.  
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• Het humaan papillomavirus vaccinatie (HPV) heeft sinds de introductie in het RVP 

een negatief imago. Door allerlei negatieve (niet wetenschappelijk bewezen) 
verhalen op het internet is er veel angst voor bijwerkingen. Dit is onterecht. 
Onderzoek naar de veiligheid van het HPV-vaccin en alle gegevens die verzameld 
zijn sinds de start van de vaccinatie laat zien dat het vaccin veilig is. 

 
2. Bij hoeveel Amsterdamse kinderen zijn de afgelop en jaren BMR-ziektes 

geconstateerd? 
 

Antwoord: 
De afdeling Infectieziekten van de GGD is volgens de Wet publieke gezondheid 
verantwoordelijk voor de surveillance van 46 meldingsplichtige ziektes, waaronder 
bof, mazelen en rode hond (BMR-ziektes). Mazelen is hiervan het meest besmettelijk. 
Zodra een arts de diagnose van een meldingsplichtige ziekte stelt, is er een 
verplichting dit te melden aan de afdeling infectieziekten. De GGD Amsterdam heeft 
dus een volledig beeld van de incidentie (het vóórkomen) van deze RVP-ziekten. 
De afdeling infectieziektebestrijding van de GGD doet bron- en contactonderzoek. 
Als een kind met mazelen op een kinderdagverblijf zit, dan worden alle ouders, in 
samenspraak met het kinderdagverblijf, zo snel mogelijk daarover geïnformeerd. 
Indien mogelijk kan mazelenvaccinatie worden toegediend aan kinderen of personeel 
die niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Zo wordt verspreiding in de Amsterdamse 
bevolking zoveel mogelijk voorkómen. Voor het werkgebied van de GGD Amsterdam 
betekent dit voor de afgelopen jaren het volgende: 
 

GGD Amsterdam-Amstelland  

 
bof mazelen rode hond 

  
totaal waarvan<12jr Totaal 

waarvan 
<12jr 

totaal 
waarvan 

<12jr 

2014 8 1 6 3 0 0 

2015 7 0 2 0 0 0 

2016 11 2 2 0 0 0 

2017 9 1 7 1 0 0 

 
Meer informatie is te vinden in de jaarverslagen van de afdeling Algemene 
Infectieziekten (https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/publicaties/jaarverslagen/). 

 
 

3. Heeft het college maatregelen genomen om de vacc inatiegraad in 
Amsterdam te laten stijgen? Zo ja, welke? Zo nee, w aarom niet? 

 
Antwoord:  
De GGD (afdeling Jeugdgezondheidszorg, JGZ) nodigt alle ouders/verzorgers van 0-
4-jarigen uit voor spreekuren op de Ouder-Kindcentra. Dit is voor zowel reguliere 
controles en voor vaccinaties. Als men een afspraak mist, neemt de 
jeugdverpleegkundige contact op met de betreffende ouder/verzorger. 
Tijdens de spreekuren is extra aandacht en tijd voor eventuele vragen over 
vaccinatie. Elke JGZ-locatie in de wijk heeft maandelijks een inloopspreekuur voor 
vaccinaties voor de kinderen die niet tijdens het reguliere JGZ-spreekuur of tijdens 
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de groepsvaccinatiebijeenkomsten de vaccinatie konden krijgen. 
De GGD (afdeling Jeugdgezondheidszorg, JGZ) biedt schoolkinderen en hun ouders 
de gelegenheid om 2x per jaar op verschillende locaties in de stad en op 
verschillende momenten de vaccinatie te halen. Daarbij wordt flexibel omgegaan met 
het moment en de locatie waarop jeugdige/ouder is uitgenodigd. Hiermee streeft de 
GGD ernaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de agenda en situatie van de 
cliënten.  
 
Voor spijtoptanten biedt de GGD de mogelijkheid om alsnog (tot 18 jaar) de HPV 
en/of andere RVP vaccinaties in te halen. 

 
4. Wordt er vanuit de gemeente en de GGD voorlichti ng gegeven over het 

belang van vaccinaties? Zo ja, hoe en aan wie? Zo n ee, waarom niet? 
 

Antwoord: 
De GGD geeft op verschillende manieren en op verschillende momenten voorlichting 
over het vaccinatieprogramma: 
• Ouders krijgen voor de start van het RVP en gedurende het RVP, 

informatiebrochures van het RIVM; 
• Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geven (wettelijk verplichte) voorlichting 

over het RVP en gaan in op vragen en eventuele twijfels of bezwaren van ouders. 
Dit vergt in vergelijking met een aantal jaren geleden veel extra tijd, maar het RVP 
en vaccineren is een kernactiviteit van de GGD, en vindt de GGD heel belangrijk 
om te doen. De GGD (JGZ) spreekt ouders en jongeren persoonlijk, maar ook 
digitaal (zoals Chat, GroeiGidsApp, en via jouwggd.nl). Waar nodig maakt de GGD 
extra afspraken met ouders voor vaccinaties. De GGD informeert ouders over de 
website van RIVM met veel achtergrondinformatie, filmpjes e.d. 

• De GGD biedt op veel plekken in de stad maandelijkse inhaalspreekuren, voor 
(schoolgaande) kinderen die nog onvoldoende zijn gevaccineerd; 

• De GGD faciliteert een verdiepende e-learning ‘Achtergronden van het RVP’ voor 
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen; 

• De GGD heeft filmpjes over vaccinaties 0-4 jaar en over HPV ontwikkeld voor 
ouders en jeugdigen die via de GGD-website beschikbaar zijn; 

• Op verzoek van scholen, en ouders van leerlingen, geeft de GGD voorlichting op 
ouderavonden. 
 

5. Worden ouders van niet-gevaccineerde kinderen pe rsoonlijk benaderd door 
de gemeente en geïnformeerd over de gezondheidsrisi co’s die andere 
kinderen en ook hun eigen kinderen lopen? Zo nee, is het college bereid om 
dit alsnog te gaan doen? 
 

Antwoord: 
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geven uitgebreid voorlichting over het RVP 
en gaan in op vragen en eventuele twijfels of bezwaren van ouders. Hierbij is ook 
aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor eigen kinderen en andere kinderen Waar 
nodig maakt de GGD extra afspraken met ouders voor vaccinaties. 
 
De GGD (JGZ) spreekt ouders en jongeren persoonlijk, maar ook digitaal (zoals Chat, 
GroeiGidsApp, en via jouwggd.nl). De GGD informeert ouders over de website van 
RIVM met veel achtergrondinformatie, filmpjes e.d. 
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De afdeling Algemene Infectieziekten geeft, op individuele basis en naar aanleiding 
van een melding, voorlichting en advies aan ouders en andere contacten over het 
belang van vaccinatie. 

 
6. De staatssecretarissen van Volksgezondheid en Socia le Zaken gaven in juni 

2018 in de beantwoording van Kamervragen aan dat zi j nog ruimte en 
mogelijkheden zien om de huidige vrijwillige regist ratie van 
kinderdagverblijven te verbeteren. 4 Ziet het college ook dergelijke 
mogelijkheden in Amsterdam? Graag een toelichting. 
 

Antwoord: 
Inzicht in de vaccinatiegraad kan ouders helpen in de keus voor een opvang. Ouders 
moeten dan wel worden gestimuleerd die informatie te verstrekken, omdat alleen een 
sluitende registratie zinvol is. Het college is van mening dat de ruimte voor 
verbetering van de huidige vrijwillige registratie vooral op landelijk niveau ligt. 
De gemeente kan de kindercentra wijzen op de voordelen van een registratie, maar 
kan niets afdwingen. 
 
Uit navraag bij Amsterdamse kindercentra blijkt dat zij positief tegenover een 
registratie staan, maar zij geven wel het advies is om dit landelijk te regelen en niet 
stedelijk. Idealiter komt er een landelijk registratiesysteem waarin kinderopvang 
inzage heeft in vaccinatiestatus. 
 
Op dit moment is een verplichting aan ouders om de informatie over de 
vaccinatiestatus van hun kind te geven niet te realiseren. Ouders kunnen weigeren of 
onjuiste informatie  geven waardoor een vaccinatieregister een onvolledig (of onjuist) 
beeld geeft van de van de vaccinatiegraad in een groep. Daarnaast kan een kind ook 
buiten de kinderopvang besmet raken en biedt een vaccinatieregister mogelijk 
schijnveiligheid.  
 
In de genoemde beantwoording van Kamervragen is overigens ook gesteld dat 
informatie over de vaccinatiegraad altijd een momentopname is. De vaccinatiegraad 
kan fluctueren. Een kinderopvangorganisatie niet kan garanderen dat de 
vaccinatiegraad nog dezelfde is op het moment dat de opvang van het kind start. 
 
In een verkenning die vorig jaar in opdracht van de minister van VWS is gedaan is 
gesteld dat een sluitende registratie juridisch niet haalbaar is. Vaccinatiegegevens zijn 
bijzondere persoonsgegevens die door de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) extra beschermd zijn. Vaccinatiegegevens mogen niet 
zomaar zonder wettelijke grondslag worden doorgegeven aan andere ouders. De Wet 
kinderopvang zou eventueel een dergelijke wettelijke grondslag kunnen creëren, 
maar  het is nog onduidelijk of de Autoriteit Persoonsgegevens een dergelijke plicht 
positief beoordeelt.  
 
 
 

 

                                                   
4 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/26/antwoorden-op-
kamervragen-over-bericht-maak-vaccineren-verplicht/antwoorden-op-kamervragen-over-bericht-maak-
vaccineren-verplicht.pdf  
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7. De kans op een uitbraak van BMR-ziektes is beper kt zolang de 

vaccinatiegraad 95% of hoger is. Heeft het college inzage in de 
vaccinatiegraad per kindercentrum in Amsterdam? Zij n er kindercentra 
die onder de grens van 95% zitten? 
 

Antwoord: 
GGD Amsterdam heeft geen gegevens over de vaccinatiegraad per kindercentrum. 
Het is voor kindercentra immers niet verplicht om informatie over vaccinatiegraden bij 
te houden.  RIVM levert jaarlijks data over de vaccinatiegraad op landelijk, regionaal 
en gemeentelijk niveau (zie eerdergenoemd jaarverslag).  
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2, geldt een meldingsplicht voor RVP-
ziektes. Hierdoor is er wel een direct inzicht in de incidentie van deze ziektes en kan 
de GGD Amsterdam in een vroeg stadium de nodige acties ondernemen. 

 
8. Volgens artikel 1.51 uit de Wet Kinderopvang die nt de houder van een 

kindercentrum een beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
gezondheid van kinderen zoveel mogelijk is gewaarbo rgd. Heeft het college 
vanuit haar verantwoordelijkheid als toezichthouder  op de veiligheid en 
gezondheid van kinderen bij opvang/kindercentra ove rwogen om 
kindercentra op te leggen dat zij niet-gevaccineerd e kinderen geen toegang 
geven tot de opvang, totdat zij wel zijn gevaccinee rd? Graag een toelichting.  
 

Antwoord: 
Het college staat positief tegenover het idee een kinderopvang kinderen zonder 
vaccinatie te laten weigeren, maar op dit moment is dat juridisch nog niet mogelijk.  
 
Onlangs is in de tweede kamer een wetsvoorstel ingediend om het weigeren van niet-
gevaccineerde kinderen mogelijk te maken. Deze wijziging van de Wet kinderopvang 
ligt nu voor advies bij de Raad van State en zal daarna in de tweede kamer 
behandeld worden.  Het college is in positieve afwachting van een mogelijke wijziging 
van de wet- en regelgeving. 
 
Overigens is het primair belang van de gemeente een hoge vaccinatiegraad en de 
daaruit volgende veiligheid voor de publieke gezondheid. Het is nog onduidelijk of het 
weigeren van niet-gevaccineerde kinderen leidt tot een betere vaccinatiegraad of 
veiligere kindercentra.  

 
9. Is het college bereid om onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen 

(voor de vaccinatiegraad en de deelname aan kindero pvang) van een 
dergelijke plicht? 
 

Antwoord: 
Het college is bereid om mee te werken aan onderzoek naar de mogelijke gevolgen 
van het  weigeren van niet-gevaccineerde kinderen door kinderopvangorganisaties. 
Dergelijk onderzoek moet echter op landelijk niveau worden uitgevoerd. Naast 
juridische implicaties die nu door de Raad van State worden onderzocht, zal ook 
gekeken moeten worden naar gezondheidsrisico’s van het mogelijk ontstaan van 
kindercentra met een concentratie van ongevaccineerde kinderen. Dergelijk 
onderzoek wordt door het RIVM uitgevoerd.   
 



   Jaar  2019 
Afdeling  1 
Nummer  87 
Datum  31 januari 2019 
 

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteblad 

Schriftelijke vragen , donderdag 23 augustus 2018 
 

R
 

 7

 
10. Is het college het met de fractie van de VVD eens dat vrijheid van ouders om 

hun kind(eren) wel/niet te laten vaccineren ophoudt  op het moment dat dit 
de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt?  
 

Antwoord: 
Gezien de huidige vaccinatiegraden is het mogelijk inperken van vrijheden op dit 
moment niet aan de orde. Het college is bereid om de grens van het mogelijke op te 
zoeken als dat aan de orde is.  
 
 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
  

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris 
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AMSTERDAM LANDELIJK 
verschil t.o.v. 

landelijk 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Zuigelingen (2 jaar)                             

DKTP basisimmuun 90,8% 90,8% 92,7% 92,7% 91,7% 93,0% 93,5% 93,6% 92,1% 91,5% 90,7% 94,2% 93,5% 92,6% -2,1 -2,0 -1,9 

Hib volledig afgesloten 92,5% 92,4% 95,5% 94,4% 93,3% 94,3% 94,4% 94,8% 93,4% 92,9% 92,2% 94,9% 94,2% 93,4% -1,5 -1,3 -1,2 

Hepatitis B 
       

92,8% 91,4% 87,4% 89,9% 93,8% 93,1% 92,2% -2,4 -5,7 -2,3 

BMR basisimmuun 94,5% 93,9% 95,2% 94,4% 94,6% 95,1% 95,5% 95,0% 94,2% 93,0% 92,1% 94,8% 93,8% 92,9% -0,6 -0,8 -0,8 

Meningokokken C 
volledig afgesloten 

94,3% 93,7% 95,2% 94,6% 94,6% 95,2% 95,3% 94,9% 94,0% 92,4% 91,2% 94,6% 93,5% 92,6% -0,6 -1,1 -1,4 

Pneumokokken 
volledig afgesloten  

90,3% 92,2% 92,1% 91,3% 92,6% 92,9% 92,9% 92,1% 92,4% 91,3% 93,8% 93,6% 92,8% -1,7 -1,2 -1,5 

Kleuters (5 jaar) 
                 

DKTP gerevaccineerd 80,7% 84,5% 85,3% 86,9% 87,7% 89,2% 88,9% 87,7% 87,3% 87,5% 
 

91,5% 91,1% 90,4% -4,2 -3,6 
 

DKTP voldoende 
gevaccineerd       

93,7% 92,7% 92,0% 91,6% 91,2% 93,7% 93,2% 92,7% -1,7 -1,6 -1,5 

Schoolkinderen 
(10 jaar)                  
DTP volledig 
afgesloten 

81,5% 88,1% 89,9% 87,9% 90,0% 90,7% 89,5% 89,3% 85,0% 83,4% 81,1% 92,0% 90,8% 90,0% -7,0 -7,4 -8,9 

BMR volledig 81,1% 88,2% 90,2% 87,7% 89,9% 90,4% 89,3% 89,5% 85,0% 83,3% 81,4% 92,0% 90,9% 90,1% -7,0 -7,6 -8,7 
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Bijlage 1 - vaccinatiegraad Amsterdam 2008-2018 

afgesloten 

HPV 
    

41,0% 41,1% 42,8% 44,3% 44,2% 40,6% 35,1% 61,0% 53,4% 45,5% -16,8 -12,8 -10,4 

                  
  : percentage <90% 


