SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 592
van MAAIKE DE RUDDER
datum: 19 mei 2022

aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN

DE

VLAAMSE

REGERING,

VLAAMS

MINISTER

VAN

WELZIJN,

VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vaccinatiegraadstudie - Stand van zaken
Op 1 februari 2022 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 328) over de
griepvaccinatiegraad. Uit de laatste vaccinatiegraadstudie, die dateert van 2016, bleek
dat we een vaccinatiegraad van 50% bij zwangere vrouwen niet halen terwijl het
streefcijfer zelfs 70% was. Toenmalig bevoegd minister Beke gaf aan dat hij ging
bekijken hoe, specifiek voor zwangere vrouwen, de griepvaccinatie op te laten nemen in
het vaccinatieprogramma.
De minister gaf aan dat
bekendgemaakt zou worden.

in

februari

2022

een

nieuwe

vaccinatiegraadstudie

Is er ondertussen al een nieuwe vaccinatiegraadstudie? Zo niet, wanneer wordt die
verwacht? Zo ja, wat zijn de resultaten?
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ANTWOORD

op vraag nr. 592 van 19 mei 2022
van MAAIKE DE RUDDER

De vaccinatiegraadstudie die vorig jaar uitgevoerd werd, is ondertussen inderdaad
afgewerkt. Minister Beke heeft hierover in februari een persconferentie gehouden. Verschillende onderdelen van de studie werden ook op het Valentijn Vaccinatiesymposium in
Antwerpen voorgesteld op 29 april. De studieresultaten zijn te vinden op de website van
Zorg en Gezondheid via de link Nieuwe vaccinatiegraadstudie meet bijzonder hoge
vaccinatiegraden bij kinderen en sterke stijging bij volwassenen - Laat je vaccineren. De
volledige studie kunt u vinden op http://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiegraadstudie.
De adviezen uit de vaccinatiegraadstudie worden meegenomen in de voorbereiding van de
gezondheidsconferentie voor een vernieuwde gezondheidsdoelstelling over vaccinaties
volgend jaar.
In uw vraag stelt u dat het streefcijfer voor de griepvaccinatie van zwangeren 70% was.
De gezondheidsdoelstelling vaccinatie van 2012 stelt evenwel: “Tegen 2020 is minstens
50% van de zwangere vrouwen gevaccineerd tegen seizoensgriep”.
De vaccinatiegraad tegen griep steeg in de nieuwe studie tot 62,3%, terwijl dit in 2016
nog maar 47,2% bedroeg. Het vooropgestelde percentage is dus zeker gehaald voor
vaccinatie tegen griep bij zwangere vrouwen, al kan het altijd nog beter. Hoe dan ook zijn
dit zeer goede cijfers voor vaccinatie tijdens de zwangerschap.
Ik wil graag even vermelden dat er ondertussen tijdens de zwangerschap ook gevaccineerd
wordt tegen kinkhoest. De vaccinatiegraad tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap steeg
in de nieuwe studie tot 85% ten opzichte van 69,3% in 2016.

