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Pilot BCG-vaccinatie
om dekkingsgraad te verhogen
Oproepen van kinderen voor een BCG-vaccinatie is een GGD-taak. De GGD Gelderland-Midden
hield een pilot om de vaccinatiedekkingsgraad te verhogen en erachter te komen waarom ouders
soms afzien van een BCG-vaccinatie.

D

e Inspectie voor de Gezondheids-
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TABEL 1.
BCG-vaccinaties Gelderland-Midden 2011-2014

2011

2012

2013

2014

528

507

88

245

254

201

48%

40%

72

20

aantal opgeroepen
aantal gevaccineerd
percentage
inhaalvaccinaties
(broertjes en zusjes)
Tegen de

6 Tuberculose

40,2%
19,2%
22,8%
17,8%

FIGUUR 1.
Deelname en reden van afzien aan BCG-vaccinatie tijdens de pilot

FIGUUR 2.
Reden van niet deelnemen aan BCG-vaccinatie
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4.	Ouders die aangaven hun kind wel te
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Tijdens de pilot, die liep van 1 februari tot
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de mogelijkheid om de BCG-vaccinatie op te

de antwoordkaart in waarom zij afzagen

gen zij een tweede uitnodiging.

nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.

In het Nationaal Plan Tuberculosebestrij-

In dat jaar werden er 13.169 BCG-vacci-

het aantal te vaccineren kinderen. Deze

ding 2016-2020 wordt aanbevolen om

naties gegeven, waarvan 12.303 (93,4%)

gegevens zijn niet uniform ingevoerd

de dekkingsgraad van de BCG-vaccinatie

in het kader van vaccinatie van nieuwge-

in Tubis, het huidig cliënt informatiesys-

jaarlijks te rapporteren en de werkwijze

borenen. Om de dekkingsgraad te be-

teem. Met i-TBC zal deze informatie wel

van oproepen landelijk te uniformeren

rekenen is een noemer nodig, namelijk

beschikbaar zijn en kan de dekkingsgraad
bepaald worden.

(1). Naar verwachting is in 2017 een
nieuw cliënten informatiesysteem (i-TBC)

Aantal vaccinaties in Nederland in 2014

operationeel. Momenteel wordt ook be-

pasgeborenen

sproken hoe het oproepsysteem verbeterd kan worden.

immigranten/
asielzoekers <12 jaar

Eerder werd in het artikel ‘Tuberculo-

reizigers

sebestrijding in Nederland anno 2014’

overig

39

totaal

13.169

een overzicht gegeven van het aantal
verrichtingen in de tbc-bestrijding (2).

* waarvan 33% jonger dan 1 jaar

12.303

(Met dank aan Carolien Morée,
GGD Amsterdam)

318*

Literatuur
509

1. 	Nationaal plan tuberculosebestrijding 20162020. Op weg naar eliminatie. Bilthoven:
RIVM; 2016.
2. 	Klimp T, de Wit L, et al. Tbc-bestrijding in Nederland anno 2014. Tegen Tuberc. 2015;111(2):6–9.

7

