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………………………………………………………………………………………………………………………… 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden 

vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen 

onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes 

variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over 

het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 

2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan 

een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 

procent van de panelleden. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kinderen verplicht inenten?  
25 juni 2018 

 
Over dit onderzoek 

Aan het onderzoek deden 12.265 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waarvan 

476 leden met een dochter tot 11 jaar. Het onderzoek vond plaats op 25 juni 2018.  

De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging 

representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, 

spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen 

van 2017.  
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van Vliet: 

lisette.van.vliet@eenvandaag.nl 
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1. Samenvatting 
Meerderheid wil verplichte vaccinatie 

 

Een grote groep mensen (57%) wil ouders verplichten hun kind alle inentingen 

te geven die in het Rijksvaccinatieprogramma zijn opgenomen, blijkt uit een 

peiling van EenVandaag. Het aantal mensen dat hun kind laat vaccineren daalt al 

jaren. Door inenten te verplichten, voorkom je dat andere kinderen ziek worden 

en dat de maatschappij uiteindelijk voor deze kosten opdraait. 

Een deelnemer zegt: "De algemene gezondheid gaat vóór individuele belangen. We leven 

hier met 17 miljoen mensen. En als er iemand ziek wordt betalen we allemaal mee!" Een 

groep van 39 procent is tegen verplicht inenten. Een informatiecampagne vinden ze vaak 

een beter idee. "Iedereen heeft het recht om over het lijfje van hun kind te beslissen, 

daarom ben ik eerder voor een informatiecampagne waar de noodzaak van inenten wordt 

benadrukt." 

Ik denk er niet over om te weigeren' 

De meeste inentingen in het Rijksvaccinatieprogramma zijn om kinderen te beschermen 

tegen infectieziektes zoals polio, tetanus en de mazelen. Sinds 2010 is in het programma 

ook een vaccinatie opgenomen voor meisjes van rond de 12 jaar, om ze te beschermen 

tegen een aantal varianten van baarmoederhalskanker. EenVandaag ondervroeg 500 

ouders met een dochter onder de 11 jaar. 

De grootste groep (55%) is van plan hun dochter te laten inenten. Zoals een ouder 

zegt: "Een vaccinatie die kan helpen tegen zo'n ernstige, dodelijke, ziekte. Ik denk er niet 

over om die te weigeren." Toch is er een groep ouders die nog twijfelt (16%) of heeft 

besloten het niet te doen (23%). Vaak zijn ze bang voor bijwerkingen. Een ouder zegt: "Ik 

twijfel. Die vaccinatie beschermt niet tegen een besmettelijke ziekte en heeft veel te veel 

neveneffecten."Wat opvalt, is dat ouders hun informatie halen van internet en niet altijd 

een arts bezoeken. 
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2. Inenten verplichten? 
We stellen je nu enkele vragen over het Rijksvaccinatieprogramma. Dit zijn inentingen die 

kinderen moeten beschermen tegen 12 infectieziekten, waaronder mazelen, polio, tetanus 

en kinkhoest. Ouders krijgen een oproep hun kind(eren) te laten inenten, maar dit is niet 

verplicht. Niet iedere ouder laat zijn kind(eren) inenten.  

Het aantal peuters dat is gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma, is nu opnieuw 

gedaald - een trend die al jaren gaande is. Een percentage van 90,2 procent twee-jarigen 

was vorig jaar gevaccineerd. Volgens de WHO is een percentage van 95% nodig om 

ziekten weg te houden. 

Vind jij het een goede of een slechte ontwikkeling dat minder ouders hun 

kinderen laten vaccineren middels het Rijksvaccinatieprogramma? 

Een goede zaak:  13% 

Een slechte zaak:  79% 

Weet niet /geen mening: 8% 

 

In het Rijksvaccinatieprogramma zijn inentingen opgenomen die kinderen moeten 

beschermen tegen 12 infectieziekten, waaronder mazelen, polio, tetanus en kinkhoest. 

Ouders krijgen een oproep hun kind(eren) te laten inenten, maar dit is niet verplicht. Niet 

iedere ouder laat zijn kind(eren) inenten. 

 

Vind jij dat de Nederlandse overheid iedere ouder moet verplichten om hun 

kind(eren) alle inentingen te geven die vallen onder het 

Rijksvaccinatieprogramma? 

Ja, dat moet verplicht worden: 57% 

Nee, dat moet vrijwillig blijven: 39% 

Weet niet / geen mening:  4% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

3. Ouders over inenten 
De volgende vraag is alleen ingevuld door ouders die minimaal één kind hebben tot en met 

de middelbare school leeftijd, N = 1986. 

 

Heb jij je kind(eren) alle vaccinaties gegeven die je (tot nu toe) via het 

Rijksvaccinatieprogramma kreeg aangeboden? 

Ja, alle vacinaties:   75% 

Nee, niet alle vaccinaties:  18% 

Nee, geen enkele vaccinatie: 7% 

Weet niet / geen mening:  0% 

 

De volgende vraag is alleen ingevuld door ouders die minimaal één dochter hebben tot 11 

jaar, N = 467 

Je hebt aangegeven dat je minimaal één dochter hebt tot 11 jaar: ben je 

voornemens je dochter(s) in te enten tegen baarmoederhalskanker? 

Ja:    55% 

Ik twijfel nog:   16% 

Nee:    23% 

Weet niet / geen mening: 6% 

 

 


