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Onderzoek

Nog weinig huisartsen ingeënt tegen griep
Wim Opstelten, Ted van Essen, Mireille Ballieux, Lex Goudswaard

Inleiding
Influenza is een luchtweginfectie die vooral bij kwetsbare oude-

ren tot complicaties en sterfte kan leiden.1,2 De beste manier om 

influenza te voorkomen is vaccinatie. Omdat bij ouderen, vooral 

bij degenen met comorbiditeit, de immuunrespons op het vac-

cin verlaagd is, biedt vaccinatie hen minder bescherming.3-6 Een 

andere manier van preventie is een verminderde blootstelling 

aan het influenzavirus. Aangezien gezondheidszorgwerkers vaak 

contact hebben met grieppatiënten kunnen zij het virus gemak-

kelijk overdragen. Om deze reden adviseert de WHO om werkers 

in de gezondheidszorg tegen griep te vaccineren, om daarmee de 

kans op overdracht van het virus op kwetsbare patiënten te ver-

kleinen.7,8 Bovendien kan vaccinatie voorkómen dat werkers in de 

gezondheidszorg zelf griep krijgen en juist tijdens de drukte bij 

een griepepidemie niet zouden kunnen werken.

In navolging van internationale richtlijnen adviseert de NHG-Stan-

daard Influenza en influenzavaccinatie huisartsen om zich met 

ingang van het seizoen 2008-2009 te laten vaccineren.9 Voor een 

succesvolle implementatie van deze aanbeveling is het belangrijk 

om te weten hoeveel huisartsen momenteel gevaccineerd zijn en 

wat hun houding tegenover de griepprik is. Met een vragenlijst 

onderzochten wij onder huisartsen hoe de vaccinatiegraad in het 

seizoen 2007-2008 was en welke redenen zij opgaven om al dan 

niet een griepprik te nemen.

Methoden
Vragenlijst

In februari 2008 zonden wij een geanonimiseerde vragenlijst naar 

een aselecte steekproef van 10% van alle praktiserende NHG-

leden. Na drie weken stuurden wij alle aangeschreven huisartsen 

een herinnering. Wij vroegen of de huisarts het afgelopen seizoen 

gevaccineerd was tegen influenza en wat daarvoor de reden was. 

De vragenlijst had een meerkeuzeopzet, waarbij meer dan één 

mogelijkheid kon worden aangekruist. Ook kon de huisarts desge-

wenst een antwoord met vrije tekst aanvullen. Ten slotte vroegen 

we naar leeftijd en geslacht, omvang van de werkzaamheden (≤ of 

> 0,6 fte) en praktijkvorm (solo of duo/groep).

De resultaten zijn weergegeven als (1) de vaccinatiegraad van de 
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Inleiding In navolging van internationale richtlijnen adviseert de 

nieuwe NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie huis-

artsen om zich met ingang van het seizoen 2008-2009 te laten 

vaccineren tegen influenza. Voor succesvolle implementatie van 

deze aanbeveling is het belangrijk om te weten hoeveel huisart-

sen momenteel gevaccineerd zijn en wat hun houding tegenover 

de griepprik is.

Methoden Met een vragenlijst onder een aselecte steekproef van 

10% (n = 730) van de praktiserende NHG-leden onderzochten wij 

hoe de vaccinatiegraad was in het seizoen 2007-2008 en welke 

redenen deze huisartsen aanvoerden om al dan niet een griep-

prik te nemen. Wij onderzochten de samenhang van de vacci-

natiegraad met demografische factoren (leeftijd en geslacht) en 

praktijkfactoren (percentage deeltijd en praktijkvorm) met een 

multivariate logistische regressieanalyse.

Resultaten De respons was 96%. In totaal was 36% van de huis-

artsen gevaccineerd tegen influenza. Onafhankelijke factoren om 

zich niet te laten vaccineren waren vrouwelijk geslacht en leeftijd 

< 40 jaar. De afwezigheid van een medische indicatie en de over-

tuiging als huisarts voldoende beschermd te zijn door veelvuldig 

contact met grieppatiënten waren de meestgenoemde redenen 

om zich niet te laten vaccineren. De persoonlijke bescherming 

en het beperken van het risico van overdracht van het virus op 

patiënten werden het meest aangevoerd als redenen om wel een 

griepprik te nemen.

Conclusie Nog weinig huisartsen zijn gevaccineerd tegen influ-

enza. Scholing van huisartsen over de effecten van influenzavac-

cinatie zou navolging van de nieuwe NHG-Standaard kunnen 

bevorderen.
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Determinanten voor niet gevaccineerd zijn

In de univariate analyse waren vrouwen (RR 1,26; 95%-BI 1,14-1,40), 

huisartsen onder de 40 jaar (RR 1,31; 95%-BI 1,16-1,48), partti-

mers (< 0,6 fte; RR 1,19; 95%-BI 1,07-1,32) en niet-solisten (RR 

1,24; 95%-BI 1,06-1,45) minder vaak gevaccineerd tegen influenza. 

Degenen tussen 40 en 49 jaar waren ook minder vaak gevacci-

neerd dan de referentiecategorie > 49 jaar, maar dat verschil was 

niet statistisch significant. In het uiteindelijke multivariate logis-

tische regressiemodel bleken alleen vrouwzijn (gecorrigeerd RR 

1,20; 95%-BI 1,07-1,34) en leeftijd < 40 jaar (gecorrigeerd RR 1,20; 

95%-BI 1,05-1,37) samen te hangen met niet gevaccineerd zijn. 

Parttimepercentage en praktijkvorm bleken in het uiteindelijke 

model niet onafhankelijk geassocieerd met het afzien van vacci-

natie (tabel 2).

Redenen om zich al dan niet te laten vaccineren

De huisartsen noemden twee redenen om geen griepprik te nemen 

het meest: dat ze daarvoor geen medische indicatie hadden (52%) 

en dat ze ervan overtuigd waren dat ze beschermd werden door 

veelvuldig contact met grieppatiënten (28%; tabel 3). De meestge-

noemde redenen om zich wel te laten vaccineren waren de per-

soonlijke bescherming tegen influenza (74%) en het kleinere risico 

op overdracht van het virus op de patiënt (36%; tabel 4). Mannen 

meldden vaker twijfel aan de effectiviteit van het vaccin (mannen 

20% versus vrouwen 12%); vrouwen gaven vaker aan bang te zijn 

voor bijwerkingen (mannen 3% versus vrouwen 10%). Er waren geen 

verschillen per leeftijdsgroep (niet weergegeven in een tabel).

Beschouwing
Ons onderzoek liet zien dat 64% van de huisartsen in het seizoen 

2007-2008 niet was gevaccineerd tegen influenza. Onafhankelijke 

factoren daarvoor waren vrouwelijk geslacht en leeftijd < 40 jaar. 

De afwezigheid van een medische indicatie en de overtuiging als 

huisarts voldoende beschermd te zijn door veelvuldig contact met 

grieppatiënten waren de meestgenoemde redenen om zich niet te 

laten vaccineren. De meestgenoemde redenen om wel een griep-

huisartsen en (2) de determinanten en redenen om zich al dan 

niet te laten vaccineren.

Analyse

Voor de analyse sloten we huisartsen uit die een medische reden 

voor griepvaccinatie opgaven. Daarna verdeelden we de respon-

denten in drie ongeveer evengrote leeftijdsgroepen (< 40 jaar; 

40-49 jaar; > 49 jaar) en bepaalden we univariaat de samenhang 

tussen de demografische en praktijkfactoren met het niet gevac-

cineerd zijn. Alle determinanten met een p-waarde < 0,1 in de 

univariate analyse namen we op in de multivariate analyse. De 

daaruit voortkomende determinanten met een p-waarde ≤ 0,05 

voerden we in in het uiteindelijke multivariate logistische model. 

De uitkomst drukten we uit in relatief risico (RR) voor niet gevac-

cineerd zijn met het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI). We 

berekenden ook de frequenties (in procenten) van de redenen om 

zich al dan niet te laten vaccineren. De gegevens analyseerden we 

met SPSS for Windows (versie 12.0).

Resultaten
Respons

Van de 730 vragenlijsten werden er 698 (96%) ingevuld terug-

gestuurd (tabel 1). Vergeleken met nationale gegevens bevonden 

zich onder de respondenten meer vrouwen (40% versus 35%) en 

jonge huisartsen (< 40 jaar: 26% versus 21%; > 49 jaar: 41% versus 

47%).10

Vaccinatiegraad

In het seizoen 2007-2008 hadden zich in totaal 248 (36%) huis-

artsen laten vaccineren tegen influenza, waarvoor er 42 (6%) een 

medische indicatie opgaven. De vaccinatiegraad van de huisart-

sen die geen medische indicatie opgaven was 31% (206/656). Er 

waren minder vrouwen (57/266, 21%) dan mannen (146/386, 38%) 

gevaccineerd. Bovendien waren huisartsen met een deeltijdbaan 

(≤ 0,6 fte) en niet-solisten minder vaak gevaccineerd dan huisart-

sen met een ruimere aanstelling en solisten (tabel 2).

Tabel 1 Kenmerken van de respondenten vergeleken met nationale 
gegevens

Respondenten
(n = 698)

Nederlandse huisartsen10

(n = 8673)
Huisartskenmerken In % In %

Geslacht (vrouwen)* 39,5 35,4

Leeftijd†

 < 40 jaar 25,5 20,6
 40-49 jaar 33,2 32,5
 > 49 jaar 41,3 46,9

Deeltijdomvang‡

 < 0,6 fte 25,9 24,6
 > 0,6 fte 72,9 75,4

Praktijkvorm§

 solopraktijk 21,9 21,5
 duo- of groepspraktijk 78,1 78,5

* 6 ontbrekende gegevens bij de respondenten
† 15 ontbrekende gegevens bij de respondenten
‡ 8 ontbrekende gegevens bij de respondenten
§ 4 ontbrekende gegevens bij de respondenten

Wat is bekend?
– De nieuwe NHG-standaard adviseert huisartsen zich te laten 

vaccineren tegen influenza.

– De huidige vaccinatiegraad van huisartsen en hun motieven 

om zich al dan niet te laten vaccineren zijn onbekend.

Wat is nieuw?
– Ongeveer eenderde van de praktiserende huisartsen was in de 

winter 2007-2008 gevaccineerd tegen influenza.

– Vrouwen en jongere huisartsen waren het minst vaak gevac-

cineerd.

– De overtuiginging dat veelvuldig contact met grieppatiënten 

beschermt tegen influenza en het ontbreken van een medi-

sche indicatie waren de belangrijkste redenen om van vacci-

natie af te zien.
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drage daarvan was aan de beslissing om zich al dan niet te laten 

vaccineren.

Dit is het eerste gepubliceerde onderzoek naar de influenzavacci-

natiegraad van Nederlandse huisartsen. Omdat iets meer vrouwen 

en jonge huisartsen deel uitmaakten van onze steekproef zou de 

vaccinatiegraad onder alle Nederlandse huisartsen iets hoger kun-

nen liggen. De door ons gemeten vaccinatiegraad is hoger dan die 

van werkers in het verpleeghuis (11%11), maar veel lager dan die 

van ziekenhuismedewerkers (bijvoorbeeld 48%12, 69%13, 82%14).

Huisartsen was eerder in diverse publicaties het advies gegeven 

om zich te laten vaccineren, 15,16 maar dit advies was nog niet in de 

vorige NHG-Standaard opgenomen. Voor het seizoen 2008-2009 

geldt de nieuwe NHG-Standaard, die vaccinatie aanbeveelt. Naar 

verwachting zal de vaccinatiegraad daardoor toenemen.

Ongeveer eenderde van de niet-gevaccineerde huisartsen was 

ervan overtuigd dat zij tegen influenza beschermd werden door 

veelvuldig contact met grieppatiënten. Huisartsen hebben inder-

daad hogere titers van antistoffen tegen influenza dan andere 

gezonde volwassenen.17,18 Onderzoek heeft echter aangetoond 

dat deze basale immuniteit suboptimaal is, met seroprotectie-

percentages van bijvoorbeeld 80% (in 2002) en 42% (in 2003) bij 

niet-gevaccineerde huisartsen.18 Vaccinatie bleek deze percenta-

ges te verhogen en influenza te voorkomen, vooral bij jonge huis-

artsen.19

Beroepscontacten bepalen slechts ten dele het risico op influ-

enza. Huisartsen kunnen ook thuis besmet worden door leden 

van hun eigen gezin, vooral als jonge kinderen griep hebben.19,20 

In ons onderzoek bleek jongere leeftijd een onafhankelijke factor 

te zijn om zich niet te laten vaccineren. Dit is te begrijpen, aan-

gezien de meeste jonge huisartsen gezond zijn en er vanuit zul-

len gaan dat zij voldoende weerstand hebben tegen influenza. Als 

zij echter jonge kinderen hebben, zullen zij juist vaker in contact 

komen met influenza en zo het virus kunnen verspreiden. Jonge 

huisartsen met kinderen zouden zich dus juist wel moeten laten 

vaccineren.19

prik te nemen waren de persoonlijke bescherming en de beper-

king van het risico van overdracht van het virus op patiënten.

Bij de interpretatie van de resultaten van ons onderzoek moe-

ten we rekening houden met een aantal mogelijke beperkingen. 

Omdat niet alle huisartsen in Nederland lid zijn van het NHG zou 

onze steekproef enige vertekening kunnen geven. De leeftijds- en 

geslachtsverdeling, en de praktijkgerelateerde kenmerken komen 

echter vrijwel overeen met nationale gegevens (tabel 1). Bovendien 

was de respons op de vragenlijst hoog (96%). Daarom denken we 

dat onze bevindingen representatief zijn voor de gehele populatie 

van Nederlandse huisartsen.

Een andere beperking betrof de vragenlijst. Die was kort en 

gemakkelijk in te vullen, maar huisartsen die wel gevaccineerd 

waren kregen een ander lijstje met mogelijke redenen voorgelegd 

dan degenen die niet gevaccineerd waren. Daarom konden deze 

redenen niet worden opgenomen in het multivariate logistische 

model, zodat we niet konden bepalen wat de onafhankelijke bij-

Tabel 2 Verdeling, relatief risico en gecorrigeerd relatief risico van de determinanten die samenhangen met niet vaccineren (n = 638*)

Niet gevaccineerden/aantal 
huisartsen zonder medische 

indicatie (%)

Relatief risico (95%-BI)

Huisartskenmerken Niet-gecorrigeerd
univariaat

Gecorrigeerd
multivariaat

p-waarde

Geslacht
 vrouw 209/266 (78,6) 1,26 (1,14-1,40) 1,20 (1,07-1,34) 0,001
 man† 240/386 (62,2) - -

Leeftijd 0,026
 < 40 jaar 135/167 (80,8) 1,31 (1,16-1,48) 1,20 (1,05-1,37) 0,005
 40-49 jaar 145/217 (66,8) 1,08 (0,94-1,23) 1,02 (0,89-1,17) 0,733
 > 49 jaar† 162/260 (62,3) - -

Deeltijdomvang
 < 0,6 fte 133/171 (77,8) 1,19 (1,07-1,32)
 > 0,6 fte† 314/480 (65,4) -

Praktijkvorm
 duo- of groepspraktijk 371/518 (71,6) 1,24 (1,06-1,45)
 solopraktijk† 78/135 (57,8) -

* In het multivariate model zijn alleen de respondenten opgenomen die geen medische indicatie opgaven en van wie alle gegevens compleet waren.
† Referentiecategorie

Tabel 3 Redenen van huisartsen om zich niet te laten vaccineren tegen 
infl uenza (n = 450); de respondenten konden meer dan één reden geven

Redenen om zich niet te laten vaccineren Aantal (%)
Ik heb geen medische indicatie. 235 (52)
Door de vele contacten met patiënten ben ik al 
voldoende beschermd tegen infl uenza.

125 (28)

Ik twijfel of het vaccin bij mij effectief zal zijn. 73 (16)
Ik ben het vergeten. 61 (14)
Ik denk last te zullen krijgen van de bijwerkingen van 
de vaccinatie.

28 (6)

Tabel 4 Redenen van huisartsen om zich wel te laten vaccineren tegen 
infl uenza (n = 248); de respondenten konden meer dan één reden geven

Redenen om zich te laten vaccineren Aantal (%)
Door vaccinatie loop ik minder risico om ziek te 
worden.

184 (74)

Door vaccinatie verklein ik de kans om infl uenza op 
mijn patiënten over te dragen.

88 (36)

Ik behoor tot een van de risicogroepen. 42 (17)
Er waren nog vaccins over (baat het niet, dan schaadt 
het niet).

18 (7)

Andere redenen 8 (3)
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De meestgenoemde reden om wel een griepprik te nemen was 

vermindering van de kans op influenza. Dit zou erop kunnen wij-

zen dat huisartsen met vaccinatie vooral het eigen ziekteverzuim 

willen voorkomen. Dit is ook elders gevonden.21-23 Hoewel de 

vermindering in ziekteverzuim door influenza gering is (0,422 tot 

2,023 dagen), kan het maatschappelijke belang hiervan tijdens een 

griepepidemie toch aanzienlijk zijn.

Slechts een minderheid van de gevaccineerde huisartsen noemde 

de vermindering van de kans op virusoverdracht als belangrijk-

ste reden om zich te laten vaccineren. Misschien kennen huis-

artsen dit effect van vaccinatie niet of zijn ze niet overtuigd van 

de effectiviteit ervan. Tot voor kort was hiervoor ook geen over-

tuigend bewijs.24 Een onlangs gepubliceerd gerandomiseerd 

gecontroleerd onderzoek in Engelse verpleeghuizen toonde ech-

ter aan dat het vaccineren van het personeel de mortaliteit van 

de bewoners tijdens een griepepidemie verlaagt.25 Met betrekking 

tot de huisartsenpraktijk is hiervoor nog geen bewijs beschikbaar. 

Maar omdat ook huisartsen intensieve contacten onderhouden 

met kwetsbare patiënten en vaccinatie deze patiënten geen vol-

ledige bescherming biedt, lijkt het vaccineren van huisartsen nut-

tig.7,8,26

De respons op onze vragenlijst was met 96% opmerkelijk hoog. 

Waarschijnlijk droegen de eenvoud en beknoptheid van de vra-

genlijst hieraan bij. Het is ook mogelijk dat dit hoge percen-

tage de grote betrokkenheid van huisartsen bij het onderwerp 

influenza(vaccinatie) onderstreept, wat ook blijkt uit de al jaren-

lang goedlopende vaccinatiecampagnes in huisartsenpraktijken, 

die resulteren in een constant hoge vaccinatiegraad van risico-

patiënten.

Wij concluderen dat de griepvaccinatiegraad van Nederlandse 

huisartsen zelf nog niet optimaal is. Mogelijk brengt de recente 

publicatie van de herziene NHG-Standaard hierin verandering. 
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