Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg). De gegevens mogen gebruikt worden onder vermelding van de bron: Sloot R,
Hooiveld M, ten Veen PMH, Korevaar J. Factsheet Vaccinatiegraad Nationaal Programma
Grieppreventie 2014. Utrecht, NIVEL: 2015.
NIVEL-publicaties staan in pdf- format op www.nivel.nl

Factsheet Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2014
dr. R. Sloot, dr.ir. M. Hooiveld, drs. P.M.H. ten Veen, dr. ir. J. Korevaar

Belangrijkste resultaten
ouder. De vaccinatiegraad in deze groep was
60,1% (Tabel 3).

De resultaten zijn gebaseerd op 717.682 personen,
ingeschreven bij 188 huisartsenpraktijken.
Hiervan behoorden 266.888 (37,2%) personen tot
de doelgroep voor influenzavaccinatie.

Bij personen van 60 jaar en ouder was de
vaccinatiegraad hoger als er naast de
leeftijdsindicatie ook een medische indicatie voor
vaccinatie was (Tabel 3).

In 2014 was de influenzavaccinatiegraad in de
doelgroep 52,8% (Tabel 1).
De vaccinatiegraad van de doelgroep was lager in
2014 dan in voorgaande jaren. Sinds 2008 is er een
dalende trend van de vaccinatiegraad (Tabel 1).

Reflectie
De dalende trend van de vaccinatiegraad in de
doelgroep zette ook in 2014 door. In voorgaande
jaren bestond de doelgroep voor influenzavaccinatie uit een populatie die door de huisartsen
geselecteerd was voor vaccinatie. Voor de
vaccinatiegraad van 2014 is de geïndiceerde
doelgroep geïdentificeerd op basis van anonieme
gegevens uit de elektronische medische dossiers
van huisartsenpraktijken. Vanwege dit verschil in
methode zijn de cijfers van 2014 niet helemaal
vergelijkbaar met die uit eerdere jaren.

De vaccinatiegraad was het hoogst bij personen
met diabetes (69,1%) en personen met een
chronische nierinsufficiëntie (65,8%) (Tabel 2).
Binnen de specifieke medische risicogroepen was
de vaccinatiegraad hoger bij personen met
aandoeningen die zeker een indicatie voor
vaccinatie hebben (Tabel 2).
Een kwart (25%) van de populatie was 60 jaar of

Tabel 1: Omvang en influenzavaccinatiegraad van doelgroep, 2008-2014
IQ Healthcare 1

NIVEL2

Gemiddeld
jaarlijks
verschil

Verschil
2014-2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aantal praktijken (n)

56

72

69

68

61

45

188

Totale populatie (n)

210.713

262.958

281.714

259.348

222.594

177.631

717.682

30,5

31,8

30,9

30,0

31,8

32,1

37,2

1,1

5,1

21,8

22,4

21,3

19,7

19,8

19,1

19,6

-0,4

0,5

71,5

70,4

68,9

65,7

62,4

59,6

52,8

-3,1

-6,8

Omvang doelgroep
Als percentage van de
totale populatie (%)
Vaccinatiegraad
Als percentage van de
totale populatie (%)
Als percentage van de
doelgroep (%)
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cijfers afkomstig uit praktijken van het Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg (Tacken M.A., et al. Monitoring vaccinatiegraad Nationaal
Programma Grieppreventie 2013. Nijmegen, IQ Healthcare: 2014)
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cijfers afkomstig uit praktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties (Sloot R, Hooiveld M, ten Veen PMH en Korevaar J. Vaccinatiegraad
Nationaal Programma Grieppreventie 2014. Utrecht, NIVEL: 2015)
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Tabel 2: Omvang en vaccinatiegraad naar medische indicatie voor influenzavaccinatie en mate van zekerheid dat de
betreffende aandoening geïndiceerd was voor vaccinatie, 2014
Omvang doelgroep als percentage
Vaccinatiegraad
Medische indicatie
van de populatie (%)
doelgroep (%)
Cardiovasculaire aandoeningen
18,9
58,2
Mogelijk indicatie
11,9
52,8
Zeker indicatie
7,0
68,6
Pulmonale aandoeningen
7,7
54,5
Mogelijk indicatie
3,1
40,9
Zeker indicatie
4,7
65,0
Diabetes mellitus
6,3
69,1
(Zeker indicatie)
Verminderde weerstand
1,6
52,7
Mogelijk indicatie
1,6
52,6
Zeker indicatie
<0,1
57,5
Chronische nierinsufficiëntie
1,6
65,8
Mogelijk indicatie
1,4
64,7
Zeker indicatie
0,3
72,0
Ademhalingsstoornissen door neurol. aand.
1,7
60,7
(Mogelijk indicatie)
HIV
0,1
49,8
Mogelijk indicatie
<0,1
30,9
Zeker indicatie
0,1
50,7

Tabel 3: Omvang en vaccinatiegraad naar leeftijd en medische indicatie voor influenzavaccinatie, 2014
Leeftijdsgroep

Omvang doelgroep als percentage
van de populatie (%)

Jonger dan 60 jaar
(met medische indicatie)
60 jaar en ouder
Zonder medische indicatie
Met medische indicatie
60 t/m 64 jaar
Zonder medische indicatie
Met medische indicatie
65 jaar en ouder
Zonder medische indicatie
Met medische indicatie

Monitor Nationaal Programma Grieppreventie
Kwetsbare groepen worden sinds 1997 binnen het
Nationaal
Programma
Grieppreventie
gevaccineerd ter bescherming tegen (de gevolgen
van) influenza. Mensen die extra risico lopen
worden op advies van de Gezondheidsraad
uitgenodigd om zich gratis te laten vaccineren
door hun huisarts. De doelgroepen voor
influenzavaccinatie
zijn
personen
met
cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus,
pulmonale
aandoeningen,
ernstige
nierinsufficiëntie, ademhalingsstoornissen door neurologische aandoeningen, verminderde weerstand
als gevolg van een ziekte of medicijngebruik,

Vaccinatiegraad
doelgroep (%)

11,1

30,6

24,7
8,9
15,8
6,3
3,3
3,0
18,3
5,6
12,8

60,1
42,5
69,9
40,7
27,9
54,8
66,9
51,4
73,6

HIV-infectie en alle personen van 60 jaar en
ouder.
Het doel van de jaarlijkse monitor is om inzicht te
krijgen in het bereik van het programma in de
specifieke doelgroepen. De monitor van 2014
werd uitgevoerd door het NIVEL met behulp van
gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen
aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Hierbij
zijn
gepseudonimiseerde,
niet-herleidbare
gegevens uit de elektronische medische dossiers
van deelnemende huisartsenpraktijken gebruikt
om de omvang en de vaccinatiegraad van de
doelgroep in kaart te brengen.
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