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› sinds de jaren ’50

› voor alle kinderen in NL

› polio epidemieën 

Rijksvaccinatieprogramma
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jaren 60

Enkele kleine uitbraken 

in dorpen met lage vaccinatiegraad

1971

Staphorst : 39 patiënten

1978

Biblebelt: 110 patiënten

1992

Biblebelt : 71 patiënten

Polio na start RVP



Ontwikkeling 
Rijksvaccinatieprogramma 
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Vaccinatiegraad

RVP | NVFG congres | 2019 
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› Stroming binnen protestantisme

› Verschillende kerkgenootschappen

› 250.000 personen /1,5 % NL bevolking

› Predestinatie

› Persoonlijke religieuze ervaring

bevindelijk gereformeerd

› Goddelijke voorzienigheid

De reformatorische gezindte    
religieus
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Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag: 
Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid?

Antwoord: 
De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor 
Hij hemel en aarde, met alle schepselen, als met Zijn hand 
in stand houdt en zó regeert, dat loof en gras, regen en 
droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, 
gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, 
niet bij toeval, maar uit Zijn vaderhand ons ten deel 
vallen.



De reformatorische gezindte 
maatschappelijk



Vaccinatiegraad per kerk

**Only part of the members belong to the orthodox protestant branch

Ruijs et al. Eur J Public Health 2012:22:359-364



Besluitvorming over vaccinatie N=27

Traditioneel niet vaccinerende ouders

- Goddelijke voorzienigheid: niet geoorloofd

Weloverwogen niet vaccinerende ouders

- Vertrouwen op God

Weloverwogen vaccinerende ouders

- Eigen verantwoordelijkheid: vaccinatie is geschenk van God

- Bijwerkingen als teken van God

Traditioneel vaccinerende ouders

- Geen relatie tussen geloof en vaccinatie

Ruijs et al. BMC Public Health 2012;12:408



Informatiebehoefte
niet-gevaccineerde jongeren

Ruijs et al. Eur J Public Health 2011;21:344-346



Kwalitatief onderzoek

Dominees en ouderlingen (n=12)

Minst conservatieve kerken
- Geen issue: vrijwel iedereen gevaccineerd

Meest conservatieve kerken
- Geen issue: “niet toegestaan”

Gematigd conservatieve kerken
- Weloverwogen keuze, verantwoorden aan God

Ruijs et al. BMC Public Health 2012

Dominees worden beroepen 

en aangesteld door kerkenraad

Invloed dominees
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› Doelstelling

– Weloverwogen besluitvorming

– Informatie die aansluit bij
behoefte

› Samenwerking met NPV

– Vertrouwen van doelgroep

– Kennis van doelgroep

– Contacten in doelgroep

Ontwikkeling brochure I

14

Brochure 

Weloverwogen besluitvorming stimuleren

Ontwikkeld samen met NPV

Vorm:
- Interviews met dominees
- Ervaringen van ouders

Distributie
- via NPV en consultatiebureau’s
- via reformatorische familiebladen

(tijdens mazelenepidemie 2013)

Effect:
- positief ontvangen
- bevordert gesprek en begrip
- geen directe invloed vaccinatiegraad



Mazelenepidemie in Nederland 2013-2014
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Media aandacht
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RVP vaccinatiegraad reformatorische gezindte per generatie

Grootouders
(N= 1962)

Ouders
(N= 981)

Kinderen
vaccinatie
intentie

Total 40,1 % 55,3 % 65,5 %

PKN, CGK 67,2 % 80,0 % 87, 4%

GG, HHK 39,2 % 57,0 % 68,5 %

GGN, OGG 8,5 % 10,8 % 20,9 %

17Spaan et al. Eur J Public Health 2017



Covid-19
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Nieuwe ziekte
Nieuw vaccin



Vaccinatiebereidheid onder lezers

N= ~ 4000 (April 2021)

33% wil zich wel laten vaccineren

53% niet

13% twijfel

Ouderen: religieuze bezwaren

Jongeren: twijfel veiligheid en noodzaak

Lezersonderzoek
Reformatorisch Dagblad

19Bron: Reformatorisch Dagblad 07-05-2021



Herziene brochure

- Ziekte en gezondheid in Bijbels licht

- Hoe verhoudt vaccinatie zich tot Gods 
voorzienigheid? 

- Is vaccineren een persoonlijke keuze? 

- Vaccineren in coronatijd

- Hoe worden vaccins ontwikkeld

Persoonlijk advies: telefonische hulplijn

NPV
Christelijke patiëntenvereniging
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Voor werkgevers en werknemers

o.a. in reformatorische zorginstellingen

Bevorderen weloverwogen keuze

- voorlichting

- webinars

Opkomen voor gemoedsbezwaarden

RMU
vakorganisatie met Bijbelse visie
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Percentage volledig gevaccineerden

> 18 jaar

per gemeente

Covid-19 vaccinatie
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> 65 jaar, volledig gevaccineerd (t/m wk 38) 18-25 jaar, volledig gevaccineerd (t/m wk 38)
23



Toekomstige ontwikkelingen?
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Naar verwachting verdere toename vaccinatiebereidheid, maar 

- Religieuze bezwaren tegen alle vaccins in meest conservatieve kerken
- Bezwaren tegen HPV-vaccinatie breder gedeeld (SOA)
- Twijfels over nut en noodzaak zoals in de rest van de maatschappij
- Twijfels over veiligheid zoals in de rest van de maatschappij



Met dank aan
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