SCHRIFTELIJKE VRAGEN INENTINGEN

Castricum, 24 september 2018
Geacht College,
Een toenemend aantal ouders kiest ervoor om hun kind niet te laten inenten. In Nederland is
bijvoorbeeld slechts 90,1% ingeënt tegen mazelen, terwijl wereldgezondheidsorganisatie
WHO en het RIVM een ondergrens van 95% adviseren om de ziekte de baas te worden. Ook
krijgen in ons land nog maar 45,5% van de meisjes een prik tegen HPV. Dat heeft mogelijk
77 doden per jaar tot gevolg.
Het percentage ingeënte kinderen is in Castricum teruggelopen tot 88,3%, ruim beneden het
landelijk gemiddelde. De ‘G’ in CKenG staat voor ‘Gezond’ en onze fractie wil vanwege
deze ontwikkeling graag aandacht voor de situatie in onze gemeente. Daarom leggen wij de
volgende schriftelijke vragen aan u voor.
1. Was u op de hoogte van deze cijfers en wat vindt u ervan dat bijna 1 op de 8 kinderen
(volgens gegevens van het CBS ruim 800 van de in totaal 7.533 kinderen jonger dan
19 jaar) in onze gemeente niet is ingeënt tegen ziektes als mazelen?
2. In Nederland bestaat geen wettelijke verplichting om kinderen in te (laten) enten. De
focus van overheidswege ligt vooral op voorlichting. Wat is het lokale beleid hierin?
3. Volgens deskundigen is er sprake van twee hoofdoorzaken waardoor ouders hun
kinderen niet (laten) inenten: religieuze redenen en bezwaren van ouders die vinden
dat de bijwerkingen van het middel erger zijn dan de kwaal. Daarnaast is er nog een
kleine categorie ouders die nonchalant is of het inenten van hun kind ‘gewoon’
vergeten is. Hoe ligt die verdeling in Castricum? Bent u bereid om daar verder
onderzoek naar te doen, teneinde de voorlichting op deze categorieën af te stemmen?
4. Er zijn met name zorgen over het verspreiden van ziektes via kinderdagverblijven,
waar ouders (die wel willen inenten) hun, soms zeer jonge, kinderen heenbrengen vóór
het moment dat die worden ingeënt. Juist op die momenten is de kans op besmetting
groot, wanneer andere kinderen een ziekte bij zich dragen. Dat geldt ook voor het
risico van rodehond voor moeders die zwanger zijn van een volgend kind. Welke
maatregelen kan uw College treffen voor instellingen als kinderdagverblijven?
5. Bent u bereid om samen met de Raad en GGD over deze zaken in gesprek te gaan?
Wij zien de beantwoording van deze vragen graag binnen de gestelde termijn van 30 dagen
tegemoet, waarvoor onze dank.
Fractie CKenG

