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De vaccinatiegraad werd nagegaan voor drie specifieke ziekten : tetanus, griep en rubella.
• In het Vlaams Gewest is 64% van de bevolking van 15 jaar en ouder in de loop van de laatste tien jaren
gevaccineerd tegen tetanus. In het Brussels Gewest is dit 70%. De vaccinatiegraad is dus lager dan
in het Waals Gewest (74%). Vrouwen zijn minder vaak gevaccineerd dan mannen. De vaccinatiegraad
neemt af met de leeftijd. De vaccinatiegraad is 25% bij de personen van 75 jaar en ouder in het Vlaams
Gewest en 36% in het Brussels Gewest. In het Brussels Gewest hebben de niet-Belgen of diegenen
met een ander land van oorsprong dan België een lagere vaccinatiegraad. Het percentage personen die
niet gevaccineerd zijn varieert in het Vlaams Gewest van 27% in Vlaams-Brabant tot 45% in WestVlaanderen. Het merendeel van de personen die niet gevaccineerd zijn tegen tetanus, denkt er niet
aan, meent dat het niet nuttig is of heeft er onvoldoende informatie over.
• Voor de griepprik bestaat de doelgroep uit personen die 65 jaar zijn of ouder en voor de leeftijdsgroep
15-64 jaar uit personen met chronische aandoeningen zoals o.a. hart-, long- en nierziekten en diabetes.
34% van de doelpopulatie in het Vlaams en 32% in het Brussels Gewest is in de loop van de twaalf
laatste maanden gevaccineerd. Bij oudere personen varieert de vaccinatiegraad tussen 46% bij de 6574-jarigen (34% in het Brussels Gewest) en 48% bij 75-plussers (54% in het Brussels Gewest). Er is
geen samenhang tussen de vaccinatiegraad en het opleidings- of het inkomensniveau. In het Brussels
Gewest daarentegen hebben de niet-Belgen of diegenen met een ander land van oorsprong dan België
een minder goede vaccinatiegraad. Het percentage tegen de griep gevaccineerde personen varieert
van 26% in Oost-Vlaanderen tot 44% in Limburg. Redenen voor het niet nemen van de griepprik is het
twijfelen aan de doeltreffendheid en nalatigheid.
• In het Vlaams Gewest is 75% van de vrouwen tussen 15 en 54 jaar gevaccineerd geweest tegen
rubella. In het Brussels Gewest is dit 63%. De vaccinatiegraad daalt in functie van de leeftijd: 85% bij
de 15-34-jarigen, 67% bij de 35-44-jarigen en 59% bij de 45-54-jarigen in het Vlaams Gewest en
respectievelijk 67%, 62% en 55% in het Brussels Gewest. De vaccinatiegraad is verschillend volgens
Gewest : 74% in het Vlaams Gewest, 63% in het Brussels Gewest en 62% in het Waals Gewest.
Binnen het Vlaams Gewest zijn er ook verschillen : van 82% in Oost-Vlaanderen tot 69% in Limburg. Het
merendeel van de vrouwen die niet gevaccineerd zijn schrijft dit toe aan een verworven immuniteit door
het doormaken van de ziekte of aan nalatigheid of aan het feit dat het vaccin nog niet bestond.
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