Memo
Aan

: De gemeenteraad

Datum

: 9 oktober 2018

Afzender

: College van burgemeester en wethouders

Onderwerp

: vaccinaties op Terschelling

Bijlage(n)

: n.v.t.

Naar aanleiding van berichten in de media over de vaccinatiegraad van
kinderen in Nederland heeft de PvdA gemeenteraadsfractie vragen
gesteld aan het college. Een schriftelijke reactie per vraag volgt
hieronder.
1. Is het College bekend met het feit dat de vaccinatie graad van
kinderen op Terschelling onder de door het RIVM bepaalde
veilige 95% is? Namelijk slechts 73.50%.
Ja, het college is hiermee bekend.
2. Heeft het college een verklaring voor deze lage vaccinatiegraad?
Nee, dat heeft het college niet.
3. De fractie van de PvdA Terschelling vindt dit een zorgelijke
situatie, is het College het daar mee eens?
Ook het college vindt een te lage vaccinatiegraad een zorgelijke
situatie. Het college vindt een hoge vaccinatiegraad belangrijk in
het kader van de algemene gezondheid en veiligheid van het
kind en volwassenen.
4. Heeft het College contact gehad of overleg gevoerd met de GGD
over de vaccinatiegraad op Terschelling?
Uiteraard heeft de gemeente contact opgenomen met de GGD
en het RIVM naar aanleiding van de publicaties. Daarnaast heeft
het college elk jaar overleg met de GGD i.h.k.v. van het lokale
gezondheidsbeleid. Het vaccineren maakt daar onderdeel van
uit.
Tevens is er ambtelijk om de 6 weken overleg met de GGD in
Fries Waddenverband en is het onderwerp ook aan de orde
gekomen in de bestuurscommissie Gezondheid van de
Veiligheidsregio Fryslân. Hierin is er vanuit de gemeente
Terschelling ongerustheid uitgesproken over dit onderwerp. De
directie van de GGD heeft daar toegezegd te kijken hoe er met
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ingang van 2019 extra aandacht kan komen voor het belang van
tijdig vaccineren.
5. Zo ja wat is de reactie van de GGD op de lage vaccinatiegraad
en is de GGD voornemens om actie en maatregelen te
ondernemen tegen deze zorgwekkende trend?
Vorig jaar heeft de GGD aangegeven dat zij zich zorgen maken
over de ‘lage’ vaccinatiegraad op het eiland. Hiertoe is in
samenwerking met het RIVM en de gemeente een
voorlichtingsmiddag gegeven voor (aanstaande) ouders.
Daarnaast staat in het maarjarenbeleidsplan van de GGD de
volgende ambitie verwoord: ‘De huidige vaccinatiegraad (95%
voor RVP en 52% voor HVP in Friesland) blijft op peil’ en …….
‘We houden de vaccinatiegraad op peil. Zo voorkomen we het
uitbreken en verspreiden van ernstige ziekten. De
vaccinatiegraad is in Nederland en Friesland hoog. Toch twijfelen
steeds meer ouders over het vaccineren van hun kinderen.
Daarnaast is de vaccinatiegraad in andere landen soms (veel)
lager. Hierdoor komen infectieziekten zoals mazelen in een
aantal andere landen meer voor, wat ook risico’s met zich
meebrengt voor ons land. Daarom blijven wij ons de komende
jaren inzetten om onze hoge vaccinatiegraad te behouden.’
6. En zo nee, is het College bereid contact met de GGD op te
nemen en te vragen of deze bereid is om actie te ondernemen,
gezien de risico’s die kunnen ontstaan bij een lage
vaccinatiegraad?
Zie antwoord op vraag 5.
7. Ziet het College een rol, taak en verantwoordelijkheid voor
zichzelf om ervoor te zorgen dat de vaccinatiegraad op
Terschelling wordt verhoogd?
Uiteraard heeft het college een belangrijke taak en wij voelen dat
ook zo. Wij zullen de komende tijd extra aandacht aan dit
onderwerp besteden en natuurlijk blijkt het ook uit alle acties die
de afgelopen tijd zijn
opgepakt. Wel ligt, zoals eerder aangegeven, de
verantwoordelijkheid voor het op peil houden van een goede
vaccinatiegraad bij de GGD. Deze verantwoordelijkheid heeft de
GGD ook opgenomen in haar ambities voor de komende jaren.
Het college zal aan de GGD vragen welke bewezen interventies
worden ingezet voor de komende jaren op het eiland.
Vanaf 1 januari 2019 hevelt het Rijk het macrobudget voor het
Rijksvaccinatieprogramma over naar de gemeenten. De
overheveling vindt plaats via een storting in de algemene
uitkering van het gemeentefonds. Het macrobudget is
vastgesteld op € 30,8 miljoen. De verdeling zal plaatsvinden via
de maatstaf jongeren en zal in de decembercirculaire 2018
worden verwerkt. Dit bedrag is dan nodig voor de bijdrage aan de
Veiligheidsregio Fryslân. De Veiligheidsregio heeft in de
Programmabegroting 2019 al rekening gehouden met de
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financiering Rijksvaccinatieprogramma (hiervoor is € 1,2 miljoen
opgenomen).
8. Zo ja hoe ziet het College deze rol, taak en verantwoordelijkheid?
Zie antwoord op vraag 7.
In onderstaande link vindt u informatie over de vaccinatiegraad:
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/
onder Data en gegevensbronnen bij “RIVM-rapport: tabellen
vaccinatiegraad verslagjaar 2018” vindt u een handig overzicht
per provincie en gemeente. Opmerking hierbij is dat het gaat om
vaccinatie-gegevens van vorig jaar en betreft kinderen die een
jaar nadat zij worden uitgenodigd, vaccinaties volledig hebben
afgesloten.










Naar aanleiding van de publicaties is er, zoals al aangegeven,
contact geweest met de GGD en het RIVM. Zij geven het
volgende aan:
Er zijn twee soorten vaccinaties. Je hebt de 0-4 jarigen
vaccinaties en je hebt de groepsvaccinaties (dit betreft de 9jarigen en de HPV 12/13 jarige meisjes)
Het aantal kinderen op Terschelling is klein waardoor
percentages relatief gevoelig zijn voor fluctuatie (de macht der
kleine getallen). Daarnaast zijn het elke keer momentopnamen.
In 2017 was het percentage gevaccineerde 9-jarigen 93,6 %, in
2018 77,1%. Maar er komt in het najaar nog een extra
uitnodiging en mogelijkheid dus het cijfer van 2018 is nog niet
definitief.
In 2017 was het percentage gevaccineerde voor HPV 40 %, in
2018 66,6 %. Het inentingspercentage HPV is in Friesland
sowieso gestegen naar 43 á 44% maar Terschelling scoort in
2018 op deze dus erg hoog.
Een effect van de voorlichting in 2017 is niet te meten.
De GGD heeft geen cijfers van degene die ‘principieel’ weigeren

