
HPV vaccinatiebereidheid bij
ouders van kinderen 9-10 jaar

Vaccinatiebereidheid 

Kenmerken ouders en gezin

45 %
van de 603 ondervraagde ouders
in Flevoland wil in 2022 de HPV-
vaccinaties halen voor het kind
geboren in 2012;

Trends: 
* de vaccinatiebereidheid bij ouders van
   jongens lijkt kleiner dan bij ouders van
   meisjes
* ouders van jongens lijken meer te
   twijfelen dan ouders van meisjes;
* bovenstaande verschillen zijn echter niet
   aantoonbaar significant (p=0,24)

van de ondervraagde ouders is
in Nederland geboren87%
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Contact: c.bleijenburg@ggdflevoland.nl (onderzoeker)
 
Meer weten over het HPV-onderzoek: Kijk eens op 
https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/privacyverklaring-voor-wetenschappelijk-onderzoek 
en in het voorjaar 2022 op https://www.eengezonderflevoland.nl   
 

van de ouders twijfelt nog over
HPV-vaccinaties voor hun kind49 %

47%

93% van ouders is zelf volledig gevaccineerd
via het Rijksvaccinatieprogramma

95% van hun kinderen is volledig gevaccineerd 

51% van de 81 dochters van 12-30 jaar heeft
HPV-vaccinaties gekregen 

is gelovig (divers christelijk, 
moslim, ander geloof)

21%
heeft een andere levensovertuiging
(homeopathie, natuurgeneeskunde,
antroposofie, anders)

56%
van de ondervraagde ouders
heeft een dochter uit 2012

44% van de ondervraagde ouders 
heeft een zoon uit 2012

Informatiebehoefte ouders

Ouders die positief staan tegenover HPV-vaccinaties voor hun kind
hebben vooral behoefte aan informatie over
 
1. info over ziekten door HPV 
2. nut en voordelen vaccinaties
3. ernst HPV-ziekten
 

Redenen twijfelende ouders voor wel/niet vaccineren
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7%

38%55%

Lager (Beroeps) onderwijs (7%)

Middelbaar (Beroeps) Onderwijs (38%)

Hoger onderwijs (55%)

55% heeft hoger onderwijs
behaald

Top 5 redenen om kind misschien niet te laten vaccineren tegen HPV
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Ouders van jongen Ouders van meisje

Ik weet niet voldoende over HPV-ziektes

Bang voor bijwerkingen/schadelijke effecten HPV-
vaccinaties

Twijfel of zoveel vaccinaties goed zijn voor gezondheid

Ik wil beslissing aan mijn kind overlaten, op latere
leeftijd, ook als het risico op ziekte groter wordt

HPV-ziekten krijg je door seks en mijn kind heeft nog
geen seks
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75%
van de ondervraagde ouders wil dat
de jeugdarts/ jeugdverpleegkundige
van de GGD de HPV-vaccinaties
uitvoert

wil informatie over HPV-ziekten en -vaccinaties krijgen
van  de jeugdarts/ jeugdverpleegkundige; 
62% noemt de huisarts als optie; 48% de kinderarts

84%

Top 5 manieren waarop ouders informatie willen ontvangen
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Significante verschillen
zichtbaar tussen beide
groepen ouders, binnen

deze informatiebehoeften;
tussen ouders van jongens

en ouders van meisjes
worden geen significante

verschillen gezien

 Ouders konden
meerdere opties

aangeven

Ouders die twijfelen over HPV-vaccinaties voor hun kind hebben
vooral behoefte aan informatie over

1. bijwerkingen HPV-vaccinaties 
2. nut en voordelen HPV-vaccinaties
3. hoe vaak HPV-vaccinaties ziekten kunnen voorkómen

De resultaten gelden
naar verwachting 

voor alle Nederlandse
ouders, gezien redelijk

vergelijkbare HPV-
vaccinatiegraad en 23%
ingevulde vragenlijsten

Deze infographic
geeft slechts enkele
resultaten van het

HPV-onderzoek
weer. Verdere

resultaten worden in
het voorjaar 2022

gepubliceerd.

Top 7 redenen om kind misschien wel te laten vaccineren
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Ouders van jongens Ouders van meisjes

Ik wil niet dat mijn kind ziek wordt

Vertrouwen in bescherming vaccinaties

Mijn kind krijgt ook andere vaccinaties

Vaccineren helpt HPV-ziekte voorko…

Als ik het niet doe krijg ik later spijt

HPV kan ernstig zijn bij jongens

HPV kan ernstig zijn bij meisjes
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Significante
verschillen

zichtbaar tussen
beide groepen

https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/privacyverklaring-voor-wetenschappelijk-onderzoek

