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De vaccinatiebereidheid van 50-plussers
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Na verbeteringen in de algemene hygiëne zoals het aanleggen van rioleringen en handen 
wassen, hebben vaccinaties een grote rol gespeeld bij het terugdringen van 
infectieziekten. In Nederland is door de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 
1957 het aantal kinderen met de ziekten waartegen wordt gevaccineerd gedaald. Ook de 
sterfte aan deze ziekten is sterk afgenomen. In 1997 is daarnaast het Nationale 
Grieppreventie Programma ingevoerd. Dit programma biedt 65-plussers (inmiddels 60-
plussers), en bepaalde risicogroepen onder deze leeftijdsgrens, jaarlijks een 
griepvaccinatie aan om de ziektelast en sterfte ten gevolge van griep te voorkomen.  
De levensverwachting in de meeste Europese landen is de afgelopen 150 jaar explosief 
gestegen, en zal de komende jaren verder blijven stijgen. De omvang en het aandeel van 
de populatie van 50-plussers binnen een samenleving zal hierdoor groeien. Deze groep 
is vatbaar voor infectieziekten door natuurlijke daling van de werking van het 
afweersysteem, mogelijke co-morbiditeit, en algemene kwetsbaarheid. Om de 
gezondheid van deze meer kwetsbare groep te ondersteunen en te behouden zouden 
vaccinaties kunnen worden ingezet. Hiermee zou een belangrijke bijdrage geleverd 
kunnen worden aan het gezond ouder worden. Naast persoonlijke gezondheidswinst, 
kunnen vaccinaties ook maatschappelijke voordeel geven, zoals het verlagen van de 
gezondheidszorgkosten. 
 
Welke vaccins komen in aanmerking? 
 
In hoofdstuk 2 hebben we op basis van een literatuur analyse aan de hand van een 
aantal criteria gestructureerd gekeken welke vaccinaties naast griep in aanmerking 
zouden komen om aan te bieden aan de 50-plus populatie. Mogelijke kandidaten waren 
gordelroos-, pneumokokkenziekte- (longontsteking), kinkhoest- en hepatitis A 
vaccinatie. Gordelroos, pneumokokkenziekte en kinkhoest komen allemaal regelmatig 
voor onder 50-plussers in Nederland. Voor hepatitis A zal de populatie steeds 
vatbaarder worden omdat de verworven bescherming door natuurlijke blootstelling aan 
het virus zal afnemen. 

Voor ieder van deze infectieziekten is een vaccin beschikbaar, al verschilt de 
werkzaamheid van de vaccins. Vaccinatie van 50-plussers zou de ziektelast en de 
gezondheidskosten doen dalen. Echter daarbij moet ook gekeken worden naar eventuele 
veranderingen van de ziekteverwekkers. Zo werd na de invoering van het 
Rijksvaccinatieprogramma een toename gezien van typen pneumokokken die niet in het 
vaccin zijn opgenomen. Ook heeft de kinkhoest-bacterie zich aangepast aan het vaccin. 
Op dit moment lijken alleen vaccinatie tegen gordelroos en pneumokokkenziekten 
mogelijk kosteneffectief. Kijkend naar het voorkomen en de ziektelast van deze 
potentiele kandidaten, dan zouden vaccinatie tegen pneumokokken en 
gordelroosvaccinatie op dit moment prioriteit verdienen. 
We concluderen uit deze studie dat vaccinatie een bijdrage zou kunnen leveren aan het 
gezond ouder worden. Pneumokokken, gordelroos en kinkhoest vaccinatie zouden de 
voornaamste kandidaten zijn. Wel is er nog veel onbekend, waardoor de precieze impact 
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van vaccinatie nog niet bepaald kan worden. Er is meer onderzoek nodig naar de manier 
waarop vaccinatie de gezondheid van 50-plussers positief kan beïnvloeden.  

Daarom hebben wij in hoofdstuk 3 een schatting gemaakt van de ziektelast van 
pneumokokkenziekte, gordelroos en kinkhoest en griep onder 50-plussers. Voor deze 
ziekten is de gemiddelde jaarlijkse ziektelast berekend voor de jaren 2010-2013. Om de 
ziektelast te berekenen wordt er gekeken naar de beperkingen (inclusief overlijden) die 
griep, pneumokokken, gordelroos en kinkhoest veroorzaken, waarna levensjaren 
gecorrigeerd worden voor de ziektelast. De grootste ziektelast onder 50-plussers werd 
in de periode 2010-2013 veroorzaakt door pneumokokkenziekten, gevolgd door de 
griep. Dit komt vooral door de hogere sterfte veroorzaakt door deze ziekten. De 
ziektelast van gordelroos en kinkhoest is relatief laag. Om dit soort schattingen te 
verbeteren, is meer informatie nodig over het ziektebeloop en de lange termijn gevolgen 
van de infectieziekten specifiek bij de 50-plus populatie. 
 
Argumenten om vaccinatie wel of niet te accepteren 
 
De acceptatie van vaccinatie is cruciaal voor het succes van een vaccinatieprogramma. 
Daarom is het doel van dit proefschrift om inzicht te verkrijgen in de belangrijkste 
factoren voor 50-plussers om vaccinatie al dan niet te accepteren. Daarnaast is het 
belangrijk om het relatieve belang van deze factoren te weet te komen. Allereerst is de 
vaccinatiebereidheid onderzocht door middel van een literatuurstudie. In hoofdstuk 4 
hebben we 6 hoofdthema’s geïdentificeerd die invloed hebben op de 
vaccinatiebereidheid van 50-plussers: 1) houding en overtuigingen ten opzicht van 
vaccinatie in het algemeen; 2) de veronderstelde kans op ziekte en ernst van de ziekte; 
3) vaccinkenmerken; 4) advies en informatie; 5) algemeen gezondheidsgedrag; 6) 
toegang tot en betaalbaarheid van vaccinatie. De houding en overtuigingen, vaccin 
kenmerken, aanbevelingen van gezondheidszorgpersoneel en de waargenomen kans op 
ziekte (de vatbaarheid) waren de meest belangrijke factoren om vaccinatie te 
overwegen,  

Een focusgroep-onderzoek onder Nederlandse 50-plussers gaf inzicht in de 
overwegingen over vaccinatie van deze leeftijdsgroep in Nederland. Deze studie bestond 
uit 13 focusgroepen, gehouden met 50-plussers in verschillende woonsituaties. In 
hoofdstuk 5 zijn thema’s geïdentificeerd om vaccinatie wel of niet te accepteren. Dit 
waren er in totaal acht: 1) het gezond ouder worden; 2) het nut van vaccinatie op oudere 
leeftijd; 3) vatbaarheid voor de infectieziekte; 4) vaccinkenmerken; 5) ernst van de 
ziekte en de consequenties ervan; 6) de ervaringen met vorige vaccinaties; 7) de invloed 
van de huisarts 8) de behoefte aan informatie. Ervaren vatbaarheid voor de 
infectieziekte van de 50-plusser bleek de belangrijkste factor te zijn. Uit deze studie 
bleek ook dat de huisarts een belangrijke adviseur is voor de 50-plusser wat betreft 
vaccinatiebeslissingen. 

 
Uit de twee hierboven beschreven studies concludeerden we dat veel verschillende 
factoren een rol spelen in de beslissing van een 50-plusser om vaccinatie te accepteren. 
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In hoofdstuk 6 is het relatieve belang van deze factoren onderzocht onder Nederlandse 
50-plussers voor vaccinatie tegen pneumokokkenziekte, gordelroos, kinkhoest en griep. 
De griepvaccinatie is in deze studie als referentie toegevoegd; griepvaccinatie wordt 
momenteel jaarlijks aangeboden aan 60-plussers in Nederland. Het ziektebeeld, de kans 
op sterfte, de werkzaamheid van het vaccin, de bijwerkingen van het vaccin, de kans op 
het krijgen van de infectieziekte en het aantal vaccinaties dat gegeven moet worden 
waren de factoren die opgenomen zijn in een zogeheten keuze experiment. Deze 
factoren waren uit de beschreven literatuurstudie en focusgroepen naar voren gekomen 
als belangrijke factoren.  

Beoogde deelnemers ontvingen een vragenlijst waarbij hen gevraagd is 6 keuzes te 
maken tussen telkens twee verschillende vaccins. Zij moesten ook aangeven of ze het 
gekozen vaccin in werkelijkheid zouden accepteren wanneer het vaccin aan hen zou 
worden aangeboden. In totaal reageerde er 735 50-plussers (respons 41%). Door het 
analyseren van de data van deze beoordelingsopdrachten kon het relatieve belang van 
de zes factoren geschat worden. Ook is een schatting gemaakt van de acceptatie van 
iedere vaccinatie. Van de 6 geïncludeerde factoren werden een hoge sterftekans, hoge 
vatbaarheid en hoge werkzaamheid van het vaccin het belangrijkste gevonden. Leeftijd, 
gezondheidsscore en het accepteren van de griepvaccinatie in 2013 zijn persoonlijke 
factoren die invloed hebben op deze voorkeuren. Respondenten die griepvaccinatie in 
2013 geaccepteerd hebben, vinden bijvoorbeeld een vaccin dat beschermt tegen het 
ziektebeeld van griep, in vergelijking tot gordelroos en kinkhoest belangrijker dan 
respondenten die de griepvaccinatie in 2013 niet accepteerde. Respondenten die 
zichzelf een hogere gezondheidsscore gaven, vinden een vaccin dat beschermt tegen een 
infectieziekte met een hoge sterftekans, dat goed werkt en twee keer gegeven moet 
worden belangrijker dan respondenten die zichzelf een lagere gezondheidsscore gaven.  

De acceptatie van vaccinatie is geschat op 68% voor 
pneumokokkenziektevaccinatie, 58% voor gordelroosvaccinatie en 54% voor zowel 
kinkhoestvaccinatie als griepvaccinatie voor de 50 plussers. Voor personen tussen 50 en 
65 jaar lagen deze percentages lager met respectievelijk 58%, 50% en 44% voor 
kinkhoestvaccinatie en 42% voor griepvaccinatie. Voor personen ouder dan 65 jaar 
lagen deze percentages juist hoger: respectievelijk: 76%, 68%, 58% en 66%.  

De resultaten van het keuze experiment geven aan dat voor pneumokokken 
vaccinatie hoogst waarschijnlijk de hoogste vaccinatiegraad behaald kan worden onder 
de 50-plussers. Het is belangrijk bij de introductie van een nieuw vaccin dat de 
informatie erover zowel wordt afgestemd op het individu dat het vaccin ontvangt als op 
het vaccin waar het om gaat.  
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Ouderenvaccinatie en de houding van de huisarts 
 
Uit de studies die hierboven beschreven staan blijkt dat de huisarts een belangrijke rol 
speelt voor een 50-plusser in zijn of haar overweging om vaccinatie te accepteren. In 
Nederland (en aantal andere landen) organiseert de huisarts de 
griepvaccinatiecampagne. De huisarts selecteert, samen met de 
praktijkverpleegkundigen, de personen die in aanmerking komen voor de 
griepvaccinatie, stuurt de uitnodiging/oproep voor vaccinatie en geeft de 
griepvaccinatie. De huisartspraktijk verzorgt 95% van de vaccinaties die gegeven 
worden aan de risicopopulatie. De haalbaarheid van het uitbreiden van het 
griepvaccinatieprogramma is mede afhankelijk van de bereidheid van de huisarts om de 
vaccinaties uit te voeren. Omdat 50-plussers de mening van de huisarts erg belangrijk 
vinden, hebben we de houding van de Nederlandse huisarts ten opzichte van 
ouderenvaccinatie en vaccinaties naast het griepvaccinatieprogramma onderzocht. Ook 
in deze studies stonden pneumokokkenziekte, gordelroos en kinkhoest en griep 
vaccinatie centraal. Deze studies hebben betrekking op 60-plussers omdat 
griepvaccinatie aan deze leeftijdsgroep wordt aangeboden.  
 
Hoofdstuk 7 beschrijft een interviewstudie met 10 huisartsen (5 mannen en 5 vrouwen) 
die werkten in academische ziekenhuizen, praktijken in gezondheidscentra of een eigen 
praktijk hadden. Huisartsen blekenpreventie te zien als onderdeel van hun werk, en 
vonden dat vaccinatie een effectieve manier was om infectieziekten te voorkomen. De 
griepvaccinatie zelf werd niet altijd effectief gevonden. Ook waren er twijfels over het 
nut van het aanbieden van extra vaccinaties aan 60-plussers. Wanneer extra vaccinaties 
aangeboden zouden worden, zou dit op basis van wetenschappelijke informatie en 
vanwege de ernst van de ziekte moeten gebeuren. Daarnaast vonden de huisartsen dat 
niet alleen op leeftijd geselecteerd moet worden maar meer op risicofactoren 
bijvoorbeeld co-morbiditeit. Huisartsen vonden zichzelf de meest geschikte persoon om 
eventuele nieuwe vaccinaties toe te dienen, ondanks de hoge werkdruk die ze ervaren. 
Uit deze interviewstudie blijkt dat huisartsen niet vanzelfsprekend een positieve 
houding tegenover een uitbreiding van het griepvaccinatieprogramma hebben. De 
belangrijkste reden om vaccinatie aan te willen bieden lijkt gelegen in het behalen van 
gezondheidswinst voor de doelgroep.  
 Om de bevindingen van de interviewstudie te bevestigen onder een grotere groep 
huisartsen is een vragenlijststudie uitgevoerd. Deze studie is in hoofdstuk 8 beschreven. 
Op basis van de interviewstudie is een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is naar 
alle Nederlandse huisartsen praktijken verstuurd. In totaal vulden 723 huisartsen de 
vragenlijst in (respons van 6%). Het analyseren van deze data leverde de belangrijkste 
voorspellers van de bereidheid van huisartsen om extra vaccinaties te geven aan 60-
plussers op. Ook werd de houding ten opzichte van het aanbieden van extra vaccinaties 
aan deze doelgroep bepaald. De belangrijkste voorspellers voor de bereidheid waren: de 
houding ten opzichte van het aanbieden van extra vaccinaties aan 60-plussers, de 
houding ten opzichte van vaccinatie als preventief middel over het algemeen en de 
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houding ten opzichte van het aanbieden van vaccinatie tijdens een uitbraak van een 
infectieziekte. De belangrijkste voorspellers van de houding ten opzichte van het 
aanbieden van extra vaccinaties aan 60-plussers is het selecteren van 60-plussers op 
basis van co-morbiditeit in plaats van leeftijd, houding ten opzichte van vaccinatie als 
preventiemiddel, houding ten opzichte van het aanbieden van vaccinatie aan 80-
plussers, de houding ten opzichte van het aanbieden van vaccinatie bij een infectieziekte 
uitbraak en de waargenomen ernst van herpes zoster en longontsteking en ook het 
voorkomen van gordelroos.  
Concluderend kunnen we zeggen dat Nederlandse huisartsen positief lijken te zijn over 
vaccinatie als preventiemiddel, maar terughoudend zijn over het aanbieden van extra 
vaccinaties aan 60-plussers. Onze bevindingen suggereren verder dat de huisartsen 
meer bereid zijn om vaccinatie aan te bieden wanneer er bij de patiënt ook sprake is van 
co-morbiditeit, waarbij pneumokokkenziekte de meeste kans heeft.  
 
Conclusie 
 
De studies in dit proefschrift geven inzicht in het belang van vaccinatie op latere leeftijd 
en de vaccinatiebereidheid van 50-plussers. Het is duidelijk dat de beslissing van 50-
plussers om vaccinatie te accepteren niet gebaseerd wordt op één argument maar op 
meerdere. Een deel van de 50-plusser zal het advies van de huisarts volgen maar 
anderen zullen de voordelen tegen de nadelen afzetten. Hierbij worden vooral de 
veronderstelde persoonlijke vatbaarheid, de werkzaamheid van het vaccin en de ernst 
van die infectieziekte meegenomen.  

Over het algemeen genomen zijn 50-plussers bereid extra vaccinaties te accepteren. 
Op basis van de studies in dit proefschrift zou vaccinatie tegen pneumokokkenziekte het 
eerst in aanmerking komen en de hoogste vaccinatiegraad behalen. Daarna zouden 
vaccinatie tegen gordelroos en kinkhoest vaccinatie in aanmerking komen. Rekening 
moet worden gehouden met de persoonlijke verschillen in de redenen waarom 
vaccinatie geaccepteerd wordt. Dit gaat bijvoorbeeld om de leeftijd van de persoon die 
vaccinatie aangeboden krijgt, of ze gevaccineerd zijn tegen de griep en de 
gezondheidsscore die ze zichzelf geven. Vanwege deze persoonlijke verschillen is het 
van groot belang dat de informatievoorziening rondom nieuw geïmplementeerde 
vaccinaties afgestemd wordt op het vaccin en de persoon die het vaccin ontvangt. Op 
deze manier kan de hoogste acceptatiegraad bereikt worden. Daarmee kan vaccinatie 
een bijdrage leveren aan het gezond ouder worden.  




