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Onderzoeksmethodiek:  
- Het onderzoek is uitgevoerd in de periode januari-augustus 2022 en bestond uit: 
o Literatuurreview naar determinanten van vaccinatiebereidheid 
o Documentanalyse naar toegepaste interventies 
o Interviews met experts (VWS, GGD’en) over toegepaste interventies (N = 9) 
o Straatinterviews met mensen uit groepen met achterblijvende vaccinatiegraad (N = 34) 

▪ Jongeren (16-40 jaar) 
▪ Ouders/verzorgers van (ongeboren) kinderen 
▪ Mensen uit kwetsbare groepen (migratieachtergrond, laag opleidingsniveau, laag 

inkomen, laaggeletterdheid) 
 

Meest frequent toegepaste interventies: 
- Informeren (al dan niet aangepast aan 

de doelgroep) 
- Wegnemen of verkleinen van 

praktische barrières 
- Vertrouwen winnen 

Bevindingen literatuurreview en 
straatinterviews: Groepen met achterblijvende 
vaccinatiegraad zijn heterogeen en 
determinanten van vaccinatiebereidheid 
verschillen sterk tussen de groepen onderling 
en in vergelijking met de algemene populatie. 

Conclusies en aandachtspunten: 
- Begrijpelijke en herziene informatie (bijv. wat is er na 1,5 jaar vaccineren bekend over 

bijwerkingen, hoeveel ziektelast/sterfte is er voorkomen, wat weten we over het vaccineren 
van kinderen) kan een belangrijk verschil maken, zowel bij ouders/verzorgers als bij 
mensen uit kwetsbare groepen.  

- Interventies gericht op het bieden van informatie kunnen het best worden gecombineerd 
met een andere strategie (bijv. sociale norm, modelling, environmental restructuring, 
framing, action planning) om de informatie beter te laten landen. 

- Informatie kan het best via vertrouwde kanalen dichtbij de doelgroepen verspreid worden – 
bij voorkeur met de mogelijkheid om in gesprek te gaan. Massacommunicatie komt vaak 
niet goed aan bij mensen uit groepen die achterblijven in vaccinatiegraad (en kan zelfs 
wantrouwen vergroten).  

- Praktische barrières spelen een belangrijke rol bij de keuze om niet te vaccineren. Fijnmazig 
aanbod (bijv. op een vertrouwde locatie dichtbij, zonder een afspraak te hoeven maken) kan 
zulke barrières verkleinen. 

Belangrijkste determinanten per groep: 
- Bij jongeren speelt het al dan niet ervaren van morele plicht een grote rol. 
- Ouders/verzorgers  wegen voornamelijk het ervaren risico op ziekte af tegen het ervaren 

risico van vaccinatie. 
- Mensen uit kwetsbare groepen  benoemen met name het gebrek aan begrijpelijke informatie, 

misinformatie, en praktische barrières als redenen om niet te vaccineren. 


