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Motie Vaccinatiegraad
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 1 maart 2019,
Constateren dat
•
•
•

de gemiddelde vaccinatiegraad, in verhouding tot de aangeboden vaccinaties van het
Rijksvaccinatieprogramma, in Zeeland het laagst is van heel Nederland;
alleen de Zeeuwse gemeente Kapelle voor mazelen de veilige, landelijke norm van 95% haalt;
er ook in Zeeland met enige regelmaat sterfgevallen optreden die te voorkómen waren geweest
met de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Overwegen dat
•

Vaccinaties een essentiële bijdrage leveren aan de bescherming van de bevolking tegen potentieel
dodelijke ziekten als mazelen;
• de vaccinatiegraad voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen voor het hele aangeboden
programma daarom minimaal 90% dient te zijn,
• een te lage vaccinatiegraad de gezondheid van onze inwoners, met name kinderen tot 14 maanden,
jongeren en mensen met een verminderde afweer, in gevaar brengt.
• Provincie Zeeland verantwoordelijkheid draagt voor een gezonde leefomgeving, de veiligheid en
het welzijn van haar inwoners;
• De Provincie eerder een verbindende rol speelde bij belangrijke zorggerelateerde vraagstukken in
Zeeland, bijvoorbeeld in de commissie Toekomstige Zorg Zeeland.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om
•
•
•

Om in samenwerking met GGD Zeeland met de Zeeuwse gemeenten in gesprek te gaan over de
zorgelijke ontwikkeling van deze lage, en mogelijk verdere dalende, vaccinatiegraad in Zeeland.
Samen met deze partijen op korte termijn met maatregelen te komen gericht op het zo snel
mogelijk verhogen van de vaccinatiegraad.
Voor het zomerreces van 2019 met een rapportage naar Provinciale Staten te komen.
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Toelichting
Vaccinatiegraad in Zeeland
D66 Zeeland maakt zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad, die in onze provincie het laagst is van
heel Nederland. Met name een potentieel dodelijke ziekte als mazelen is een bron van zorg. De veilige
landelijke norm hiervoor is 95%. Deze norm wordt alleen in de gemeente Kapelle gehaald. In de
gemeenten Vlissingen (94,2%) en Goes (91,6%) wordt het gemiddelde bijna gehaald. In de overige
10 gemeenten niet of zelfs ver daaronder: Reimerswaal scoort slechts 74%.
Ziekten als mazelen, een potentieel dodelijke ziekte, die gemakkelijk te voorkomen is, zijn bijna verdwenen.
Maar als te weinig ouders vaccineren, komen die ziektes terug. Het gaat om maatschappelijke solidariteit,
vaccinatie is een groepsinspanning. Als men zijn kinderen niet laat inenten, lopen anderen óók risico. Juist
kwetsbare mensen als zuigelingen die nog te jong zijn om gevaccineerd te worden, maar ook mensen die
een verlaagde afweer hebben, die bijvoorbeeld chemotherapie krijgen. In Zeeland is tijdens de epidemie
van -2013/2014 nog een zeventienjarige gestorven.
Niet-vaccineerders
De gemeenten met de laagste vaccinatiegraad zijn Reimerswaal, Tholen en Borsele, met vaccinatiegraden
van 74%, 75,2% en 76,8%. Daarmee correleert de vaccinatiegraad nog altijd met de verhoudingen in
geloofsovertuiging. Maar ook onder niet-gelovige ouders neemt het aantal niet-vaccineerders toe. Dat
verklaart het lage percentage van 89,5% in Middelburg.
Vaccinatiegraad mazelen in 2018
Vaccinatiegraad mazelen
Gemeente
Kapelle
96
94.2
Vlissingen
Goes
91.6
Hulst
90.3
89.8
Veere
89.5
Middelburg
Terneuzen
89.3
Schouwen-Duiveland 87.3
Sluis
86.5
Noord-Beveland
81.7
Borsele
76.8
Tholen
75.2
Reimerswaal
74
Bron: www.volksgezondheidenzorg.info
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https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/44403-opvallende-afname-van-vaccinaties-inzeeland.html
2. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/107763Nerplichten-van-vaccinaties-voor-het-eerst-bespreekbaarin-Den-Haag
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen
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