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Inleiding
In deze opdracht verken ik mogelijke preventieve interventies welke als doel hebben de
vaccinatiegraad onder 0-4 jarigen in de gemeente Nieuwkoop te verhogen. Hierbij ligt de nadruk
op de collectieve setting. Het rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een vorm van primaire
preventie. De doelgroep van deze interventie zijn de kritische prikkers, waarmee deze
interventie een selectief karakter heeft. Met kritische prikkers worden ouders bedoeld die de
argumenten pro en contravaccinaties afwegen zonder zich hierbij op een bepaalde
levensbeschouwing of mensvisie te baseren.
Volgens het model van planmatige preventie begin ik met een beschrijving van de omvang van
het gedrag en het gezondheidsprobleem. Na een analyse van de gedragsdeterminanten kom ik
tot een beschrijving van mogelijke preventieve strategieën.
Beschrijving gezondheidsprobleem en het te beïnvloeden gedrag
Het gedrag wat deze interventie beoogt te veranderen is het afzien of uitstellen door kritische
prikkers van vaccinaties welke worden aangeboden via het RVP aan kinderen van 0-4 jaar. In
Nederland ligt de vaccinatiegraad onder 0-4 jarigen al jaren boven de 92%.1 In de gemeente
Nieuwkoop blijkt de vaccinatiegraad onder 0-4 jarigen in 2015 lager te liggen dan de jaren
ervoor (95% ipv ruim 97%).2 Mijn eigen ervaring is dat het aantal kritische prikkers de laatste
jaren lijkt toe te nemen. Navraag bij collega’s versterkt dit vermoeden. Dat er vanuit de
gemeenschap kritischer wordt aangekeken tegen vaccinaties aangeboden vanuit het RVP bleek
ook wel bij de introductie van de vaccinatie tegen Humaan Papilloma Virus (HPV) bij 12 jarige
meisjes in 2009. Er ontstond toen een uitgebreid debat in de pers, resulterend in tegenstrijdige
berichten en twijfel bij de bevolking.3 Gevolg was een veel lagere vaccinatiegraad dan
aanvankelijk gedacht. (50% in plaats van de verwachte 70%.4
Cijfers over de landelijke omvang van de groep kritische prikkers bij 0-4 jarigen zijn niet
bekend. Uit onderzoek in mijn eigen populatie (dorpskern Ter Aar in gemeente Nieuwkoop) blijkt
2 % van de ouders van 0-4 jarigen tot deze groep te behoren. Over het algemeen blijkt het om
ouders te gaan die hoger opgeleid zijn en beschikken over een hoge SES.
Het effect van het gedrag van deze groep is dat de vaccinatiegraad daalt. Dit kan gevolgen
hebben voor de groepsimmuniteit. Verondersteld wordt dat een vaccinatiegraad van > 95 % nodig
is op groepsimmuniteit te bereiken voor ziektes als rode hond en mazelen. Voor ziektes als polio
is dit >90%. Met het dalen van de vaccinatiegraad neemt de kans op uitbraken toe. Het doel van
de WHO om de mazelen wereldwijd uit te roeien wordt belemmerd. Het effect voor de kinderen
van deze ouders zelf is dat ze minder beschermd zijn. Daarnaast doet deze groep met haar
gedrag een groot beroep op de tijd van de jeugdarts. De vragen die deze ouders stellen zijn
dikwijls van zo’n specifieke aard, dat de gemiddelde jeugdarts het antwoord hierop vaak niet
direct paraat heeft en naslagwerk vergt. Door het stellen van kritische vragen kan deze groep
ook weer andere mensen aan het twijfelen brengen. Naarmate ouders later starten zal het kind
zich meer bewust zijn van de vaccinaties en geeft het mogelijk een grotere psychische belasting
van het kind.
Analyse determinanten
Hieronder volgt een uiteenzetting van de verschillende persoonlijke - en
omgevingsdeterminanten die van invloed zijn op het besluit wel of niet geheel gebruik te maken
van het RVP. Hierbij is gebruik gemaakt van eigen ervaring en van literatuur.
persoonlijke determinanten
De kritische prikkers zijn per definitie zeer bewust bezig met de keuze wel, deels of helemaal
geen gebruik te maken van het RVP (kennis en bewustzijn). Zij willen graag het beste voor hun
kind en proberen de voor- en nadelen zo goed mogelijk af te wegen op basis van de informatie
waarover ze beschikken (attitude). Over het algemeen is deze groep goed in staat om informatie
te zoeken en vragen te formuleren (gezondheidsvaardigheden). Mijn eigen ervaring is dat deze
groep ouders over het algemeen grote verantwoordelijkheid neemt over het eigen gedrag en
gemotiveerd is om tot een goede geïnformeerde keuze te komen. Deze eigen effectiviteit wordt
versterkt doordat men in Nederland de vrije keus heeft wel of niet deel te nemen.5 Het vinden
van de juiste informatie wordt door deze groep zelf als lastig ervaren. Met name goede
objectieve informatie over de vaccins, zoals mogelijke bijwerkingen en bestanddelen, wordt
gemist.5 Dit heeft een negatief effect op het vertrouwen in de overheid. Als informatiebron
wordt veel gebruik gemaakt van internet, toch wordt ook de JGZ gezien als belangrijke bron van
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informatie.7 Uit het onderzoek van Harmsen et al.5 blijkt dat zorgen over de risico’s van
vaccinaties, zoals bijwerkingen en schadelijke gevolgen van hulpstoffen, en de vermeende
(over)belasting van het immuunsysteem een belangrijke rol spelen bij de afweging. Als nadeel
van het gedrag is de kans op besmetting en ziekte van het kind zelf voor ouders het
belangrijkste. Ouders schatten echter de kans op ziekte lager in dan de kans op negatieve
gevolgen van vaccinaties (risicoinschatting). Daarnaast hebben zij het idee dat zij zelf de kans
op besmetting kunnen beïnvloeden door er een gezonde leefstijl op na te houden en hun
kinderen op jonge leeftijd nog niet veel met andere kinderen in aanraking te laten komen. De
ziektes waartegen wordt ingeënt worden door de doelgroep beschouwd als niet ernstig en als
gemakkelijk te behandelen.5 Geanticipeerde spijt lijkt een grotere rol te gaan spelen naarmate
ouders meer overtuigd zijn van de effectiviteit van het vaccin.6 Uit de studie van Harmsen et al.
blijkt de ervaren sociale invloed zeer wisselend.5 Sommige ouders geven aan zich gesteund te
voelen door hun sociale omgeving, waarmee ze het onderwerp ook bediscussiëren. Anderen
geven aan het met niemand te bespreken uit angst voor negatieve reacties.
Omgevingsdeterminanten
Zoals ook blijkt uit de analyse van persoonlijk determinanten kunnen sociale invloeden vanuit de
gemeenschap een wisselende effect hebben. Op basis van gesprekken met kritische ouders in Ter
Aar heb ik de indruk dat dit in deze gemeente niet anders is. Op macroniveau wordt vanuit de
overheid/RIVM en de zorg wel vaccineren als norm uitgedragen. Als grootste bron van informatie
wordt het internet gezien.7 Informatie vanuit de sociale media lijkt ouders echter gemakkelijker
te bereiken en zich sneller te verspreiden dan informatie die het RIVM biedt. Negatieve verhalen
zoals de relatie autisme-BMR-vaccinatie zijn daardoor hardnekkig, krijgen veel aandacht en
blijven gemakkelijke circuleren zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. In de media is
meer aandacht voor de negatieve effecten van vaccinaties dan voor de negatieve effecten van
de ziektes. Gebeurtenissen zoals de ophef rond de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse
griep en de introductie van het HPV vaccin wakkeren het kritische beschouwen van vaccinaties
aan.
De wijze waarop het RVP is georganiseerd maakt deelname aan het RVP zeer gemakkelijk.
Vaccinaties zijn gratis te verkrijgen en worden toegediend tijdens de reguliere bezoeken aan de
jeugdgezondheidszorg. Ziet men af van vaccinaties zullen ouders zelf inspanningen moeten
verrichten om bijvoorbeeld geen herinneringen meer te krijgen van het RIVM. In geval van een
afwijkend schema, kan dit voor ouders betekenen dat zij meer afspraken nodig hebben of dat zij
zelf (een deel van) de vaccins moeten financieren. Hieruit volgt dat de fysieke en economische
omgeving deelname aan het RVP voornamelijk bevordert en het gedrag van kritische prikkers in
geval van afwijkende schema’s belemmeren. Is eenmaal de keuze gemaakt een alternatief
schema te volgen zijn de mogelijkheden binnen het RVP wel beperkt.
Vanuit de politiek biedt de wetgeving het RVP landelijk aan maar stelt dit niet verplicht. Dit is
een bewuste politieke keuze. Instellingen (zoals kinderdagverblijven) binnen de gemeente
mogen ongevaccineerde kinderen niet weigeren om het feit dat ze (nog) niet gevaccineerd zijn.
Sommige instellingen vragen wel naar de vaccinatiegraad wat mogelijk weer voor sociale druk
zorgt om deel te nemen aan het RVP.
Als we de persoonlijke en omgevingsdeterminanten naast elkaar leggen is het evident dat de
persoonlijke determinanten de grootste invloed hebben op het gedrag van de kritische prikkers.
En dan met name de attitude en het begrip/kennis over het onderwerp vaccineren. Onder de
omgevingsdeterminanten zien we ook wel een invloed vanuit de sociale hoek, deze zit hem ook
hier met name in de informatievoorziening.
Mogelijke interventies
Op basis van deze analyse lijkt het voor de hand te liggen om mogelijk succesvolle interventies
te richten op de attitude ten aanzien van en de kennis met betrekking tot het
rijksvaccinatieprogramma (vaccins en ziektes).
Voor een collectieve benadering valt hierbij in eerste instantie te denken aan het aanpassen van
de informatievoorziening. Meer informatie over vaccins (bijwerkingen en bestanddelen) maar
ook over de ziektes en de reden waarom deze aandoeningen opgenomen zijn in het RVP. De
website van het RIVM en de brochures over het RVP zouden hiervoor de meest voor de hand
liggende plek zijn.
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Omdat ouders zelf aangeven dat zij de JGZ medewerkers toch wel zien als betrouwbare bron van
informatie, kan de jeugdarts hier een rol in spelen door deze informatie steeds weer onder de
aandacht te brengen en waar nodig aan te vullen.
Harmsen pleit in haar proefschrift voor het ontwikkelen van een monitoringsysteem waarbij door
middel van vragenlijsten aan ouders en JGZ medewerkers periodiek gekeken kan worden welke
twijfels en vragen er onder de bevolking spelen, hoe de attitude ten aanzien van het
vaccinatieprogramma zich ontwikkelt en over welke kennis ten aanzien van de RVP-ziektes
ouders beschikken.7 Op basis van dit monitoringsysteem zou de informatievoorziening op de
website van het RVP aangepast en/of uitgebreid kunnen worden. Jeugdartsen werkzaam in het
veld zouden bij het ontwikkelen van zo’n monitorsysteem een belangrijke bijdrage kunnen
leveren omdat zij als eerste signaleren welke veranderingen in attitude bij ouders spelen. Op
lokaal niveau binnen de eigen GGD zou zo’n zelfde monitoring gedaan kunnen worden op basis
waarvan gekeken kan worden welke informatie ouders en JGZ- medewerkers missen. Zo’n
monitoring zou periodiek over het gehele werkgebied uitgezet kunnen worden. Of gericht op het
moment dat in een bepaalde gemeente de vaccinatiegraad een dalende trend laat zien. De
uitkomsten van zo’n monitor zouden richting kunnen geven aan de inhoud van
ouderbijeenkomsten en bijscholingen voor JGZ-medewerkers. In zowel het opstellen van de
vragenlijsten, het analyseren ervan als ook het inhoudelijk inrichten van bijeenkomsten voor
ouders en JGZ medewerkers heeft de jeugdarts een centrale rol. Eventueel in samenwerking
met de afdeling gezondheidsbevordering epidemioloog en/of academische werkplaats.
Het op collectief niveau verstrekken van informatie zou op gemeentelijk of regionaal niveau ook
gedaan kunnen worden in de vorm van ouderbijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten
voor ouders zou niet primair gericht moeten zijn op het overhalen van ouders om deel te nemen
aan het RVP, maar primair op het overdragen van kennis en het zoveel mogelijk beantwoorden
van de vragen die bij ouders spelen. Als tijdens het zuigelingenhuisbezoeken/4 weken consult
blijkt dat ouders overwegen (deels) af te zien van het RVP kan de jeugdarts of JVK ze verwijzen
naar zo’n bijeenkomst.
Om ouders een beter in staat te stellen een reële risico-inschatting te maken is het van belang
ouders eerlijke informatie over bijwerkingen maar ook over ziektes (sterfgevallen, aantal
opnames) te geven. Deze informatie zou bijvoorbeeld getoond kunnen worden in de
wachtkamer , op de website van het CJG of op de facebookpagina van het CJG. De jeugdarts kan
deze informatie voorzien van commentaar.
Kritische ouders benaderen de jeugdarts regelmatig met zeer specifieke vragen waarop de
jeugdarts lang niet altijd direct een antwoord heeft omdat de vraag zijn parate kennis
overstijgt. Het ontwikkelen van een FAQ binnen onze organisatie zou jeugdartsen zou hierin
kunnen ondersteunen. De jeugdarts heeft hierin de taak de vragen te verzamelen samen met
haar collega’s en de antwoorden hierop te vinden. Hierbij kan de hulp ingeroepen worden van de
medisch adviseur van het RIVM.
Effectiviteit
De effectiviteit van bovenstaande interventies is lastig in te schatten. Uit reviews blijkt geen
sterk wetenschappelijk bewijs op basis waarvan een bepaalde interventie ten aanzien van
kritische prikkers kan worden aangeraden.7
In gesprek met mijn opleider bespreken we dat men zelfs dient te waken voor een negatief
effect van sommige collectieve interventies. Voorbeelden uit het recente verleden zijn de
facebook-pagina van het RVP. Bedoeld als een publiek platform waarop gediscussieerd kon
worden over vaccinaties. Uiteindelijk bleken echter de reacties voornamelijk te komen van
enkele zeer actieve kritische prikkers. Reacties waren geregeld weinig genuanceerd en
informatie verstrekt door het RIVM werd steeds in twijfel getrokken zonder goede
wetenschappelijke onderbouwing. Het RIVM heeft uiteindelijk besloten de aparte pagina op te
heffen. Een vergelijkbaar effect trad op nadat Mark Zuckerberg op facebook het vaccineren
van zijn dochtertje deelde. Jeugdarts Henrike ter Horst schreef hier een column over een ook zij
kreeg de nodige negatieve reacties.10 In hoeverre dit soort reacties het aantal kritische ouders
doet toenemen is niet duidelijk.
Je kunt je echter wel af vragen of je mag verwachten dat een collectieve interventie speciaal
gericht op kritische prikkers effectief zal zijn. In het geval van ouderbijeenkomsten zou het wel
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eens effectiever kunnen zijn om deze juist niet specifiek te houden voor reeds twijfelende
ouders, maar meer algemeen aan te bieden. Bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap in
aansluiting op een groepsbijeenkomst bij de verloskundige. Of dit ook kosteneffectief is zal
lastig zijn om aan te tonen.
Het aanpassen van de beschikbare informatie op de website even het RIVM is ook niet specifiek
gericht op de groep kritische prikkers. Maar zou wel kunnen voorzien in de behoefte van deze
groep ouders aan meer informatie, zeker als dit gekoppeld wordt aan een monitoringsysteem.
De kosten van zo’n monitoringsysteem zouden in het huidige computertijdperk niet al te hoog
hoeven liggen. In hoeverre het aanpassen van de informatie bijdraagt aan het vertrouwen in het
RVP en daarmee de vaccinatiegraad doet toenemen is een punt wat onderzocht zal moeten
worden. Door je als jeugdarts open op te stellen ten opzichte van kritische prikkers en hun
vragen en twijfels serieus te nemen, vergroot je het vertrouwen van ouders. Een beschikbare
FAQ zal de jeugdarts hier inhoudelijk in ondersteunen. Op deze manier kunnen deze individuele
contacten het effect van de collectieve interventie (informatievoorziening) vergroten. Een FAQ
zou de jeugdarts veel tijd kunnen besparen in het en wordt verwacht in die zin kosteneffectief
te zijn. In hoeverre de FAQ ook de vaccinatiegraad zal doen toenemen, zal moeten blijken.
Conclusie/advies
Op basis van bovenstaande uiteenzetting raad ik aan om op landelijk niveau te starten met het
ontwikkelen van een monitoringsysteem. Hier ligt een taak voor het RIVM in nauwe
samenwerking met jeugdartsen uit het veld.
Op lokaal niveau is mijn advies te starten met het ontwikkelen van een FAQ. In het kader van
een van mijn praktijkopdrachten binnen de opleiding zal ik hiervoor een eerste opzet maken.
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