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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 16 juli 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 

 Beantwoording vragen over de vaccinatiegraad in Dinkelland 

 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over de vaccinatiegraad in Dinkelland zoals 
hieronder geformuleerd. 
 
Toelichting 
In de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 18 juni 2019 kwam de vraag aan de orde wat de 
vaccinatiegraad in Dinkelland is onder de jeugd. Te meer omdat er geluiden waren dat met name bij de 
meningokokkenvaccinatie een lage opkomst was in eerste instantie. Om deze vragen te beantwoorden is er 
een uitvraag gedaan bij de GGD Twente die voor de uitvoering van de vaccinaties verantwoordelijk is. De 
GGD gebruikt voor de monitoring landelijk statistisch bronmateriaal. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
 
Opkomst jongeren Denekamp respectievelijk Dinkelland voor de men. ACWY inhaalcampagne 
(meningokokken) 
Voor 2019 Denekamp is de opkomst 89% voor de 1e groep 2019 en 88% voor de tweede groep. Voor de 
hele gemeente Dinkelland is dat respectievelijk 88% en 86%. 
Hierbij zijn ook de inhaalvaccinaties verwerkt van de jongeren die in januari 2019 alsnog de vaccinatie (van 
2018 oproep) gehaald hebben. De lage opkomst (75%) is dus verdwenen doordat ze in buurgemeenten en 
tijdens de inhaal van januari alsnog de vaccinatie hebben gehaald. 
In de opkomstrapportage wordt de woonplaats van de jongeren die opgeroepen zijn als uitgangspunt 
genomen en vervolgens wordt gekeken in die groep naar het aantal dat gevaccineerd is. 
Voor 2018, dus de jongeren die vorig jaar opgeroepen zijn (cohort 2004 mei-dec) was er in Denekamp een 
opkomst van 92% en voor de hele gemeente Dinkelland ook 92% (op basis van rapportage van april 2019). 
 
Vaccinatiegraad voor de BMR en DKTP 
Belangrijk is dat de vaccinatie graad van BMR > 95% blijft volgens de WHO-norm. Daarnaast DKTP bij jonge 
zuigelingen (< 6mnd in verband met kinkhoest). Op dit moment is er een verhoogde kinkhoest incidentie in 
Twente, ook in Dinkelland. Dit komt niet door een (te) lage vaccinatiegraad, maar omdat het vaccinatie geen 
maximale bescherming biedt en hooguit voor 5 jaar. 

 



 

 

De GGD gaat in zo’n situatie jonge zuigelingen vervroegd vaccineren. In Dinkelland en ook in Oldenzaal is 
dat nu het geval. De zuigelingen worden dan vanaf 4 weken gevaccineerd in plaats van 8 weken. De 
betrokken ouders, huisartsen en verloskundigen worden hierover geïnformeerd. 
Daarnaast is mazelen een besmettelijke ziekte die periodiek uitbreekt. In verband met huidige uitbraakrisico 
van mazelen is een hoge vaccinatiegraad (WHO-norm 95% voor mazelen) van belang. 
Dit is ook het streven van de GGD-Twente en zij zal -namens de colleges- binnen de haar gegeven 
mogelijkheden zoveel mogelijk kinderen proberen in te enten op zo jong mogelijke leeftijd. 
Voor zowel de BMR als de DKTP onder tweejarigen wordt er aan de WHO norm voldaan. 
Laatst bekende cijfers Dinkelland (verslagjaar 2019, cijfers 2018) : 
·        Bof-Mazelen-Rode Hond: 
BMR basisimmuun 2-jarigen: 96,7 % , BMR-volledig afgesloten (10-jarigen) 93,9%.  
·        Difterie- Kinkhoest-Tetanus-Polio 
DKTP basisimmuun 2 -jarigen 96,7% D(k)TP volledig afgesloten (10-jarigen) 94,3% 
·        HPV volledig (14 jr) 50%  bron: volksgezondheidenzorg 
HPV is geen groepsimmuniteit van toepassing aangezien de jongens (nog) niet worden gevaccineerd. 
Voor verdere verdieping en achtergronden is het mogelijk een aantal databanken te raadplegen. De 
vaccinatiegegevens van Dinkelland (actueel en afgelopen 10 jaar ) staan in de links hieronder vermeld. 
De vaccinatiegraad in Dinkelland ligt (behoudens HPV) hoog. Binnen Twente varieert de vaccinatiegraad per 
gemeente tussen de 86% en 98%. Zie ook overzicht 
https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50055NED/table?dl=216E7 
Hierin staan de cijfers van de afgelopen jaren. 
Op  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-
internationaal/zuigelingen#!node-bmr-vaccinaties-driepositie-postcodegebied  staan de cijfers van Dinkelland 
vergeleken met andere gemeenten in Twente. 
Opsplitsing per 3 cijferige postcode/kerndorp. 
In de link ( https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-
internationaal/zuigelingen#!node-bmr-vaccinaties-driepositie-postcodegebied) staan de meest recente cijfers 
van Dinkelland voor alle doelgroepen. 
Dinkelland is in 4 gebieden opgedeeld en BMR en DKTP zitten in al deze 4 gebieden boven de > 95% bij de 
2 jarigen. Uitsplitsing per kerndorp is niet zichtbaar. Daarvoor heeft de GGD contact opgenomen met de 
regiomanager van het DVP-regiokantoor en deze cijfers volgen op korte termijn. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 
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