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Inleiding

Inleiding

1

Vaccineren is één van de meest effectieve
preventiestrategieën om ziekteverwekkers terug te
dringen. Met uitzondering van schoon drinkwater,
is er geen enkel middel ter wereld dat een dergelijke
impact heeft op de gezondheid van de bevolking.
Daarom zetten we ons in voor zo hoog mogelijke
vaccinatiegraden onder álle Amsterdammers. Dat is
de enige manier waarop iedere inwoner van deze
gezondheidswinst profiteert.
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Inleiding
In mei jl. hebben we een plan van aanpak
gepresenteerd voor de maximalisatie van de
vaccinatiegraad voor Covid-19. Deze strategie
zetten we ook in voor de reguliere vaccinaties uit
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), met daarbij
extra aandacht voor specifieke groepen met lage
vaccinatiegraden.
In Nederland vaccineren we kinderen tegen twaalf
besmettelijke ziekten: bof, mazelen, rode hond,
dyfterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus
influenza B, hepatitis B, pneumokokken, meningokokken
type ACWY en HPV. Kinderen krijgen de eerste tien
vaccinaties tot hun vierde jaar verspreid over vijf
momenten, waarvan de meesten als zuigeling: de
zogenaamde zuigelingenvaccinaties. Voor DKTP krijgen
zij een herhaalprik (booster) op vierjarige leeftijd.
Als kinderen negen zijn krijgen zij een DTP en BMR
vaccinatie. De vaccins tegen HPV en Meningokokken
zijn relatief nieuw in het RVP: HPV sinds 2009 en
Meningokokken ACWY sinds 2018.
Veel epidemieën van infectieziekten hebben we met
vaccinaties voorkomen. In het geval van pokken is de
ziekte zelfs volledig uitgeroeid. Dat is een groot goed.
Elk kind verdient het immers om gezond op te groeien.

Inzicht in de vaccinatiegraden
In 2020 zijn de vaccinatiegraden van 2019 in Amsterdam
door het RIVM en de GGD voor het eerst op gebiedsen wijkniveau inzichtelijk gemaakt. Ook zijn er voor
het eerst analyses van de vaccinatiegraden naar
migratieachtergrond. Deze data geven inzicht wie we
goed en juist minder goed bereiken en dát geeft ons
aanknopingspunten met wie we aan de slag moeten om
de vaccinatiegraden te verhogen.
Jarenlang waren vaccinaties een vanzelfsprekendheid,
waardoor veel levens zijn gered. De laatste jaren
zien we daar een kentering in. Hoewel we in onze

gemeente in 2019 weer een stijgende lijn zien in de
RVP vaccinatiegraad bij bijna alle vaccinaties, liggen
onze percentages onder het landelijk gemiddelde,
zoals ook in de andere grote steden. Bovendien
liggen de vaccinatiegraden voor inwoners met een
migratieachtergrond voor verschillende vaccinaties
lager dan bij inwoners zonder migratieachtergrond.
Met name als het gaat om de ‘nieuwere’ vaccinaties
die op latere leeftijd worden gegeven. Kinderen met
een migratieachtergrond lopen daardoor grotere
gezondheidsriciso’s dan anderen. Dat baart ernstige
zorgen en daarom zetten we ons volop in en nemen
we maatregelen om deze vaccinatiegraden te
maximaliseren. De hoogte van de vaccinatiegraad doet
er namelijk toe.
Het succes van een vaccin staat of valt bij het aantal
mensen dat zich daadwerkelijk laat vaccineren. Immers:
vaccins redden geen levens, vaccinaties redden levens.
Als je gevaccineerd bent, draag je niet alleen bij aan de
bescherming van jezelf, maar ook aan de bescherming
van anderen. Denk aan kinderen die nog te jong zijn
om vaccinaties te ontvangen en aan mensen die om
gezondheidsredenen bepaalde vaccinaties niet kunnen
krijgen. Vaccineren is daarom goed voor ieder kind én
voor alle inwoners samen. Deze twee belangrijke feiten
kunnen we niet vaak genoeg over het voetlicht brengen.
De coronapandemie laat nog eens extra zien hoe
belangrijk het bestrijden van infectieziekten is.
De veranderde context door Covid-19 heeft gezorgd

‘Het succes van een
vaccin staat of valt bij
het aantal mensen dat
zich daadwerkelijk laat
vaccineren.’

voor een radicale omslag in de wijze van vaccineren in
Amsterdam. Van massacampagnes in de RAI, waarbij het
RIVM de uitnodigingen stuurde, naar de Amsterdamse
JGZ die zelf uitnodigt voor individueel vaccineren bij het
lokale OKT. Deze aanpak biedt nieuwe mogelijkheden
om groepen waar de vaccinatiegraad lager ligt toch te
bereiken.
Dit plan beschrijft onze acties voor het verhogen van de
vaccinatiegraden, dus álle vaccinaties in het RVP, met
uitzondering van Covid-19. We richten ons dus op de
vaccinaties op de zuigelingen-, kleuter-, basisschoolen adolescentenleeftijd. Daarbij ondernemen we
aanvullende acties voor wijken en groepen waar de
vaccinatiegraad lager ligt. We willen immers gelijke
kansen op gezondheid voor iedereen! <

Doelstelling

Doelstelling
De landelijke RVP-vaccinatiegraden voldoen niet aan de
doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor
‘groepsbescherming’1. De Amsterdamse vaccinatiegraden liggen op
hun beurt onder het landelijk gemiddelde (zie ook de bijlage met
de tabellen over de vaccinatiegraden in Amsterdam). Het verhogen
van de vaccinatiegraden onder zuigelingen en adolescenten levert
groot gezondheidsvoordeel op. Vandaar dat we extra inzetten
op het verhogen van de basisimmuniteit onder zuigelingen en de
adolescenten, naast de algemene acties voor het verhogen van
alle vaccinatiegraden. Daarnaast richten we ons nog eens extra
op het verhogen van de vaccinatiegraden onder inwoners met
een migratieachtergrond en bewoners van die wijken waar de
vaccinatiegraden het meest zorgelijk zijn.

2

Ons doel: de
vaccinatiegraden in
Amsterdam voldoen
minimaal aan de kritische
waarden van de WHO
zodat álle Amsterdammers
voldoende beschermd zijn.

1

Wij volgen drie
actielijnen:
1	Nieuwe werkwijzen,
innovaties en best practices
om iedereen te bereiken
2 Effectiever in gesprek
3	Extra aandacht op
wijkniveau: datagestuurd
en wijkgericht

 et streven van de WHO voor bof, mazelen en rodehond (BMR) is dat minimaal 95 procent van de inwoners gevaccineerd moet
H
zijn. Voor de meeste andere vaccinaties is dat 90 procent. Voor humaan papillomavirus en meningokokken zijn geen streefwaarden
vastgesteld door de WHO.
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Actielijn 1
nieuwe werkwijzen,
innovaties en best practices
om iedereen te bereiken

We geven professionals de ruimte om te experimenteren en we
monitoren de resultaten. De RVP-onderzoeksresultaten, bewezen
aanpak en het netwerk in de stad worden gedeeld met de COVID-19
vaccinatie aanpak, en vice versa.

Wij willen alle ouders en jongeren bereiken en zoeken
daarvoor doorlopend naar de beste invalshoeken.
Onze professionals die met hun poten in de modder
staan, zien direct wat wel en niet werkt. Zij sturen daar
elke dag op, los van alle protocollen en geven aan welke
interventies moeten gebeuren om zo effectief en snel
mogelijk resultaat te boeken. De best practices pikken
we er zo uit en die zetten we breed in. Het gaat in deze
actielijn om leren van de praktijk en nieuwe inzichten
en quick wins direct kunnen toepassen in de praktijk.

Aanpak van redenen
om niet te vaccineren
Uit onderzoek in 2019 van de GGD naar redenen
om niet te vaccineren blijkt dat veel ouders en
jongeren vooral uit praktische overwegingen de
vaccinatieafspraak misten. Dergelijke redenen zijn
onacceptabel als het gaat om gezondheid. Gelukkig
bleek ten tijde van het onderzoek het niet ontvangen

van de uitnodiging voor de BMR 2 voor een specifiek
postcodegebied te gelden en is dit direct opgelost.
Het vergeten of verhinderd zijn op de dag van de
afspraak mag ook geen reden zijn om een vaccinatie
voor altijd te missen. Daarom zijn we direct gestart met
verbeteracties.
Inmiddels ontvangen ouders structureel een
herinnerings-SMS voor de afspraak en we bellen
ouders en jongeren die niet zijn komen opdagen voor
hun vaccinatie actief na. Vaak komen ze dan alsnog.
Om ouders en jongeren die verhinderd zijn tegemoet
te komen, verruimen we de tijdstippen waarop we
vaccineren tot bijvoorbeeld 19.00 uur of in het weekend.
Ook testen we het effect van kleinschalig vaccineren op
scholen. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
gaan in zogenaamde mentorlessen in gesprek met
jongeren en ouders op locatie en op school over het
belang van de vaccinaties en in de periode erna kun je
gevaccineerd worden.

Waar dat kan, trekken we samen op met het corona
preventie team. We delen wat werkt voor het bereiken
van specifieke groepen. We leggen gezamenlijk contact
met sleutellocaties en -figuren in de wijk, die onze
boodschap over het belang van vaccineren kunnen
ondersteunen.

‘Ouders en jongeren die
niet zijn komen opdagen
voor hun vaccinatie,
bellen we actief na. Vaak
komen ze dan alsnog.’
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1#4

Nieuw Onderzoek Vaccinaties Amsterdam (NOVAM) april 2021
#4 Nieuw Onderzoek Vaccinaties Amsterdam (NOVAM) april 2021

Redenen om niet te vaccineren tegen bof, mazelen en rodehond
Redenen om niet te vaccineren tegen bof, mazelen en rodehond
(BMR), het humaan papillomavirus (HPV) en meningokokken(BMR), het humaan papillomavirus (HPV) en meningokokkenACWY (MenACWY) zijn vaak praktisch van aard
ACWY (MenACWY) zĳn vaak praktisch van aard
HPV vaccinatie:
BMR-2 vaccinatie:

R
en

MenACWY vaccinatie:
HPV vaccinatie:

Meisjes krijgen 2 vaccinaties in het jaar dat
ze 13en
worden
enkrĳgen
zijn dande
beschermd.
Jongens
meisjes
2e BMR
vaccinatie in het jaar dat ze 9 worden en
zĳn dan beschermd.

n:

Redenen om niet te vaccineren:
Redenen om niet te vaccineren:
MenACWY
BMR-2

25%

Kon niet

14%

Vergeten

Prikken met een naald
niet fijn
16%

Bang om ziek te worden
van de prik
Kind was ziek
14%

9%

Heeft 2e BMR prik al gehad

HPV

24%

MenACWY

38%

Heeft meningokokkenprik al gehad
24%

25%

Vergeten21%

Kon niet

Jongens en meisjes krĳgen de 2e
MenACWY vaccinatie in het jaar dat ze
14 worden en zĳn dan beschermd.

Redenen om niet te vaccineren:

Heeft meningokokkenprik al gehad

Geen21%
oproepbrief ontvangen
16%

MenACWY vaccinatie:

Jongens en meisjes krijgen de 2e
MenACWY
vaccinatie
in hetinjaar
zedat
Meisjes
krĳgen
2 vaccinaties
hetdat
jaar
ze 14
13 worden
wordenen
enzijn
zĳndan
danbeschermd.
beschermd.

Kon niet

16%
7%

24%

Vergeten

6%

Prikken met een naald niet fijn
Bang om ziek te worden van de prik

9%

38%

16%
7%
6%

Suggesties voor de GGD:

17%

Vergeten
24%
Suggesties voor de GGD:
Meer voorlichting geven
In het algemeen, op scholen, via sociale media
16%
Prik niet nodig, heb nog geen seks
17%
Dichtbij huis prikken
Op school, in de wijk, bij de
huisarts
15%
Meer
voorlichting geven
In het algemeen, op scholen, via sociale media
Onvoldoende informatie
16%
Meer flexibiliteit
Locaties, data, tijdstippen
14%
Dichtbij huis prikken
Op school, in de wijk, bij de huisarts
Kon niet
15%
Bang om ziek te worden van de prik

14%

Meer flexibiliteit

Locaties, data, tijdstippen

de BMR-2 en HPV groepsvaccinatie in 2019 en de MenACWY groepsvaccinatie in 2018 en 2019 in Amsterdam en Amstelland.
e/10.1007/s12452-020-00233-4 en www.ggdgezondheidinbeeld.nl/vaccinaties

Onderzoek op basis van surveys ingevuld door ouders en jongeren in 2019.
Onderzoeksresultaten onder nietkomers van de BMR-2 en HPV groepsvaccinatie in 2019 en de
MenACWY groepsvaccinatie in 2018 en 2019 in Amsterdam en Amstelland.
Bron: GGD Amsterdam
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1
We delen en adopteren
positieve praktijkervaringen,
zoals outreachend werken (op
huisbezoek gaan, vooraf bellen,
nabellen, herinnerings-SMS
sturen) én we t rekken op met
netwerkpartners in de wijk,
zoals leerkrachten en c ollega’s
in het OKT en daarbuiten, om
zoveel mogelijk van de juiste
en begrijpelijke feiten over
vaccineren te verspreiden.

Gepland wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief) naar redenen voor niet vaccineren in 2021

Welke
groepen?

HPV

MenACWY volledig
afgesloten

Professionals

Ouders/verzorgers van
kinderen die recent
uitgenodigd zijn voor de
BMR-1-vaccinatie op de
leeftijd van 14 maanden
met een Marokkaanse
achtergrond die wonen
in Amsterdam.

Moeders met een
Marokkaanse of Turkse
achtergrond die een
dochter hebben
tussen 10 en 15 jaar
en woonachtig zijn in
Nieuw-West.

Adolescenten van 15 jaar
met een Marokkaanse of
Turkse achtergrond die
wonen in Amsterdam
en die de MenACWYvaccinatie wel of niet
hebben gekregen toen
ze 14 jaar waren

Jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen
van Ouder- en Kindteams
met zowel een lage als
hoge vaccinatiegraad.

Zowel ouders van wie
het kind wél als ouders
van wie het kind geen
BMR-1-vaccinatie
heeft gehad worden
meegenomen.

Inzicht in specifieke groepen
Kinderen met een Marokkaanse of Turkse
achtergrond blijken over de gehele linie minder goed
beschermd tegen de besmettelijke ziekten uit het
RVP. Dat is zorgelijk: zij lopen om die reden grotere
gezondheidsrisico’s. We achterhalen waarom de
vaccinatiegraden onder deze groepen zo laag liggen,
zodat we hierin verandering kunnen brengen. Daarvoor
werken de afdelingen binnen de GGD voor Covid-19
en het RVP nauw samen en delen ze wat ze weten over
barrières en motivaties voor deze groepen.
Jongeren en ouders met een migratieachtergrond
zijn ook een belangrijke gesprekspartner in het
wetenschappelijk onderzoek dat de GGD uitvoert. In
het wetenschappelijk onderzoek naar beweegredenen
ligt de focus op de vaccinaties waar de meeste
gezondheidswinst te behalen is: die tegen bof, mazelen
en rode hond op zuigelingenleeftijd en HPV en
MenACWY op adolescentenleeftijd.

BMR basisimmuun
(BMR-1)

Hoe?

Diepte-interviews door
een interviewer die
aansluiting heeft met de
doelgroep (+/-20)

Diepte-interviews door
een interviewer die
aansluiting heeft met de
doelgroep (14 moeders)

Diepte-interviews door
een interviewer die
aansluiting heeft met de
doelgroep (+/-15)

Diepte-interviews en
2 focusgroepen

Termijn

Mei – Okt 2021

Is gestart

Mei – Okt 2021

Juli – Dec 2021

Resultaten worden okt/
nov 2021 verwacht

Begin juli 2021 worden
resultaten verwacht.

Resultaten worden okt/
nov 2021 verwacht.

Resultaten worden begin
2022 verwacht.

Naast dit wetenschappelijk onderzoek, werken
we samen met jongerenorganisaties in de wijk en
organiseren dialogen over vaccineren. Daarbij profiteren
we van de kennis en ervaring van JGZ- professionals
die dit dagelijks meemaken in hun gesprekken met
ouders en kinderen in hun spreekkamer of op school.

We onderzoeken daarom ook hun ervaringen en
verbinden daar acties aan; waarover meer in Actielijn 2
– Effectiever in gesprek. De gesprekken over vaccineren
richten zich op alle vaccinaties: voor zuigelingen,
schoolgaande kinderen en adolescenten.
Actieplan Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam
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Analyse van de bezwaren
In 2020 hebben honderden ouders aangegeven
bezwaar te hebben tegen de meningokokken ACWY
vaccinatie. Professionals JGZ gaan op wijkniveau na
hoe ze deze ouders/jongeren hebben geïnformeerd
en gemotiveerd om de vaccinatie alsnog te ontvangen
en hoe dit is geregistreerd. Zo achterhalen we of het
bezwaar klopt en krijgen professionals inzicht in hun
eigen handelen. We doen belangrijke leerervaringen op
voor de toekomst.
Als ouders vanaf 2021 aangeven bezwaar te hebben
tegen vaccinaties, gaat de JGZ-professional eerst
in gesprek. Bij een geregistreerd bezwaar vraagt zij
ouders/jongeren of zij bereid zijn in gesprek te gaan met
een onderzoeker van de GGD over hun beweegredenen
om niet te vaccineren.

We zien op basis van de klantreis wanneer bepaalde
groepen in onze aanpak speciale aandacht vragen.
Zoals bijvoorbeeld internationals: Amsterdammers die
hier langere tijd wonen, maar niet de Nederlandse
nationaliteit hebben. Zij kennen het (jeugd)
gezondheidsstelsel vaak niet en hun kinderen hebben
bijvoorbeeld in India of in Japan al (een deel van de)
vaccinaties gehad. De jeugdarts bepaalt in overleg met
het RIVM welke vaccinaties hier alsnog nodig zijn. Dat
vraagt extra aandacht. We brengen in 2021 in kaart
hoe vaak dergelijke afwijkende vaccinatieschema’s
voorkomen en hoe de jeugdgezondheidszorg hiermee
omgaat. Zo werken we aan betere informatievoorziening
richting ouders enerzijds en professionalisering van
jeugdgezondheidszorg anderzijds.<

‘We zien op basis van
de klantreis wanneer
bepaalde groepen in
onze aanpak speciale
aandacht vergen.’

De klantreis
In bijeenkomsten in de eerste helft van 2021 maakten
we samen met jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
een klantreis. We visualiseren daarmee op welke
momenten ouders en kinderen in aanraking komen
met vaccineren en vragen welke momenten volgens de
professionals cruciaal zijn. Denk aan de brief aan ouders
van het RIVM met informatie over de vaccinaties, die
lang niet iedereen begrijpt.
Knelpunten komen zo aan de oppervlakte en kunnen we
snel en beter tackelen. Zo verzenden we inmiddels onze
eigen uitnodigingsbrieven in begrijpelijke taal.

Actieplan Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam
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Actielijn 2
effectiever in gesprek

We willen dat onze professionals het gesprek over
vaccineren op een goede manier kunnen voeren. Ook
in een veranderende context en wanneer het lastige
gesprekken zijn.

Vaccinaties zijn op dit moment aan iedere keukentafel
onderwerp van gesprek. Ook als het gaat om de
vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma voor
kinderen en jongeren, komen in deze gesprekken de
afgelopen jaren vaker kritische vragen omhoog. De
toename van gevaccineerde kinderen is in 2019 een
trend die we willen versterken. Daarom vinden we het
belangrijk dat we in de spreekkamers van de JGZ goed
in staat zijn om uitdagende gesprekken over vaccineren
te voeren. Daarvoor moeten onze professionals
beschikken over goede gespreksvaardigheden.
Gebaseerd op de laatste (wetenschappelijke) inzichten
en aansluitend op wat er in de samenleving speelt.
We maken hierbij gebruik van de ervaringen van onder
andere het promoteam (een hiervoor getrainde groep
vaccineerders en testers van de GGD die in de buurten
het gesprek over vaccineren aangaan) en van de GGDvoorlichterspool (een getrainde groep van GGD artsen,
huisartsen, medisch specialisten uit omgeving etc).

Daarnaast doet JGZ Amsterdam mee aan ‘Shots at
stake’: een onderzoek van de VU in opdracht van
het ministerie van VWS. Het doel is om effectieve
vormen van gespreksvoering over vaccinatie te
ontwikkelen waardoor de vaccinatiebereidheid
toeneemt. Tegelijkertijd mag het vertrouwen in overheid
en professional geen schade oplopen tijdens die
gesprekken.2
In 2021 doen jeugdverpleegkundigen en -artsen in
Noord en Oost mee aan dit onderzoek, waarbij zij
een tiental opnamen maken van hun gesprekken met
ouders in de leeftijdsgroep 0-4 jaar (zuigelingen) over
vaccineren. Natuurlijk met toestemming van de cliënten.
In het vervolg van het onderzoek worden alle opnames
en andere persoonlijke data onherkenbaar gemaakt.
Ouders vullen na het gesprek een vragenlijst in. Na een
paar maanden wordt de vaccinatiestatus van het kind
opgevraagd. Zo krijgen we een idee van wat werkt en
juist niet werkt ten aanzien van onze communicatie.

2

Begin 2022 volgen de jeugdartsen en
-verpleegkundigen een gevalideerde en gecertificeerde
gesprekstraining over vaccineren. Die is samengesteld
op basis van wat we in 2021 tijdens het voortraject
leren van het opnemen van de gesprekken. Op de
langere termijn (2023) vergelijkt de VU de resultaten
van zorgverleners die de training volgen met een
controlegroep, die de training niet volgt. Naar
aanleiding daarvan bepalen we of we de training
gespreksvaardigheden daarna voor heel de JGZ
geven.<

Informatiebrief Shots at stake - Facilitating interactions between professionals and parents on childhood vaccination.
https://www.venvn.nl/media/odajt53m/informatiebrief-shots-at-stake.pdf
Actieplan Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam
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Actielijn 3
extra aandacht op
wijkniveau – datagestuurd
en wijkgericht werken

We ontwikkelen een wijkgerichte aanpak waardoor we
zicht krijgen op groepen Amsterdammers die we nu
niet voldoende bereiken met vaccinaties.
•Samen met de doelgroep zelf bekijken we hoe we
eventuele barrières en drempels kunnen wegnemen,
en wat ouders helpt om de keuze te maken hun kind
wel te laten vaccineren.
•Bij bewezen succes zetten we deze interventies en
methodes ook in andere wijken in.

De data over vaccinatiegraden in Amsterdam die
door het RIVM en de GGD in 2020 voor het eerst op
gebieds- en wijkniveau inzichtelijk gemaakt zijn, geven
aanknopingspunten waar we aan de slag moeten om
de vaccinatiegraden te verhogen. In de wijkgerichte
aanpak werkt de GGD samen met de Stichting
Amsterdamse Gezondhediszorg (SAG) in gebieden
waar de SAG de jeuggezondheidszorg uitvoert, zoals
bijvoorbeeld in Gaasperdam. We volgen door de WHO
ontwikkelde ‘Tailoring Immunization Programmes’ (TIP)
methodiek. Deze methodiek leent zich bij uitstek voor
een wijkgerichte aanpak om de vaccinatiegraad onder
specifieke groepen te verhogen.

Nieuw-West

In 2021 zijn drie focusgebieden aangewezen waar we
zijn gestart met de TIP-methodiek.
De drie gebieden zijn:

Zuidas/
Buitenveldert

Zuidoost

• Nieuw-West, waar de HPV-vaccinatiegraad onder
meisjes met een migratieachtergrond opvallend
laag is en de zuigelingen vaccinaties en
meningokokken-vaccinaties achterblijven.
• Zuidas/Buitenveldert, waar veel internationals
wonen en met name de zuigelingen vaccinatiegraden
tegenvallen.
• Zuidoost, waar de vaccinatiegraden van kinderen
op schoolgaande en adolescenten leeftijd
achterblijven.
Actieplan Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam
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3#1

NOVAM maart 2021

#1 NOVAM maart 2021

In Amsterdam is slechts 11% van
de meisjes met
een 11% van de meisjes met een
In Amsterdam
is slechts
Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond
tegen
Marokkaanse beschermd
of Turkse migratieachtergrond
beschermd tegen
kanker ten gevolge van humaan
papillomavirus
(HPV)
kanker
ten gevolge
van humaan papillomavirus (HPV)
2022 HPV vaccinatie:
2010 - 2021 HPV vaccinatie:

Gezondheidswinst HPV-vaccinatie
2022 HPV vaccinatie:

Meisjes en jongens krĳgen
Meisjes
2 vaccinaties
in het krĳgen
jaar dat2zevaccinaties
ze 13 worden
10 wordeninenhet
zĳnjaar
dandat
beschermd.
en zĳn dan beschermd.

chtergrond meisje:
Vaccinatiegraad naar gebied:
Vaccinatiegraad naar migratieachtergrond meisje:

type:

avo

wo

Gezondheidswinst HPV-vaccinatie

HPV kan kanker aan de
In Nederland kunnen jaarlĳks 375
Meisjes en jongens
HPV
baarmoederhals,
penis,krĳgen
anus,
sterfgevallen bĳ vrouwen
en kan
125kanker aan de
2 vaccinaties
in het jaar dat ze bĳ mannen voorkomen worden.
baarmoederhals, penis, anus,
mond
en keel veroorzaken.
10 worden en zĳn dan beschermd.
mond en keel veroorzaken.

In Nederland kunnen jaarlĳks 375
sterfgevallen bĳ vrouwen en 125
bĳ mannen voorkomen worden.

Vaccinatiegraad naar gebied:

10% Marokkaans
14% Turks
Geuzenveld/
Slotermeer
17%

35% Surinaams
43% Overig, niet westers
50% Overig, westers

Osdorp
21%

<28%

28% - 44%
65% Geen imigratieachtergrond
44% - 49%

Vaccinatiegraad naar
onderwĳstype:
49%
- 55%
55% - 66%
42% havo
26% speciaal onderwĳs
aantallen te klein

27% vmbo

61% vwo

Bos
en
Lommer
21%

Geuzenveld/
Slotermeer
17%

Slotervaart
27%

Osdorp
21%

<28%

Bos
en
Lommer
21%
Slotervaart
27%

28% - 44%
44% - 49%
49% - 55%
55% - 66%
aantallen te klein

019 en
en 2020.
2020. Voor
Voor meer
meer informatie
informatie www.ggdgezondheidinbeeld.nl/vaccinaties
https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/toelichting-en-verantwoording/
019
tionale
tionale vaccinatieregister
vaccinatieregister Praeventis
Praeventis
Onderzoeksresultaten van
van verslagjaar
verslagjaar 2018,
2018, 2019
2019 en
en 2020.
2020. Voor meer informatie https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/toelichting-en-verantwoording/
Onderzoeksresultaten
Bron:
GGD Amsterdam
en RIVM-RVP,
nationale
vaccinatieregister Praeventis
Onderzoeksresultaten
van verslagjaar
2018, 2019
en 2020.
Bron:
GGD egz@ggd.amsterdam.nl
Amsterdam en RIVM-RVP, nationale vaccinatieregister Praeventis
Contact:
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3
1 Identificatie van doelgroep(en) en lage vaccinatiegraden

2	(Voorlopige) inzichten in motiverende en belemmerende factoren
voor vaccinatie onder deze doelgroep(en)

3 	Inzichten gebruiken voor ontwerp evidence-based en
practice-based interventies, samen met doelgroep(en)

Procesoverzicht TIP-methodiek in geselecteerde gebieden

Bestaande
kennis en
informatie

Belemmerende
& motiverende
factoren

Interventies
voor geselecteerde
belemmeringen

4	Monitoren en vastleggen van werkzame elementen tot
overdaagbare aanpak

5	Implementeren en opschalen van ontworpen interventies

De TIP-methode sluit goed aan bij de opgave waar we
in Amsterdam voor staan. Wereldwijd toegepast, levert
de aanpak in verschillende andere grote steden goede
resultaten op. De methode verschaft extra inzicht in
de houdingen en achterliggende mechanismes ten
opzichte van vaccineren. Zo komen we tot wijkgerichte
en doelgroepgerichte onderbouwde interventies in de
wijken waar de vaccinatiegraden zorgelijk laag zijn.
We hanteren het bovenstaande stappenplan in de drie
focusgebieden. Vanaf 2022 willen we alle OKT’s in
staat stellen deze stappen jaarlijks te herhalen, zodat
zij op basis van de cijfers op wijkniveau actie kunnen
ondernemen voor de vaccinatiegraden in hun buurt.

Gesprek met
doelgroep & andere
stakeholders

TIP in de praktijk
In ieder gebied bekijken JGZ-professionals de
vaccinatiegraden en benoemen de doelgroepen die
niet voldoende gevaccineerd zijn. Deze bevindingen
bespreekt een speciaal kernteam met lokale
organisaties en sleutelfiguren die een rol spelen in de
wijk. Zo ontstaat een alliantie van partijen die samen
nieuwe ideeën bedenkt voor het verhogen van de
vaccinatiegraden. Een expertteam in samenwerking
met mensen uit de praktijk selecteert succesvolle
interventies. De mogelijkheid om dichtbij terecht te
kunnen voor een vaccin, de inzet van ambassadeurs in
de wijk met status die het belang van vaccineren onder
de aandacht brengen en vaccineren na kantoortijden,
zijn voorbeelden van beproefde methodieken die we nu
toepassen. Het expertteam helpt ook bij het aanwijzen
van plaatsen in een wijk om extra voorlichting te geven,
zoals bijvoorbeeld scholen.

Persona’s
van de
doelgroep(en)

De interventies die we selecteren, leggen we weer voor
aan de doelgroepen. Samen maken we de interventies
op maat passend bij de wijken. Eind 2021 evalueren
we de eerste resultaten van deze interventies in Nieuw
West, Zuidas en Buitenveldert en Zuidoost.
Aan de hand van deze datagedreven en wijkgerichte
aanpak met actueel inzicht in de opkomstcijfers kunnen
professionals steeds inspelen op actualiteiten. Wanneer
de opkomstcijfers van een bepaalde vaccinatie of in
een bepaald gebied achterblijven, zien zij dat direct
en ondernemen hierop gelijk acties om de opkomst te
verhogen. <
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‘Samen maken we de
interventies op maat
voor toepassing in de
specifieke buurten.’

Colofon

3

Gemeente Amsterdam
2021
Programma Verhogen Vaccinatiegraad
Amsterdam (VVA)
Ontwerp: ontwerpwerk
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