Informatiebrief
Shots at Stake

Facilitating interactions between professionals and parents on
childhood vaccination
In januari 2020 is het onderzoek Shots at Stake: Facilitating interactions between professionals and
parents on childhood vaccination in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van start gegaan.
Het wordt uitgevoerd door Robert Prettner (promovendus Vrije Universiteit Amsterdam), onder leiding
van Prof. Hedwig te Molder (hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam), in samenwerking met het RIVM
en AJN Jeugdartsen Nederland.

Het doel is om effectieve vormen van
gespreksvoering over vaccinatie te ontwikkelen,
waardoor zowel de vaccinatiebereidheid toeneemt
en tegelijkertijd het vertrouwen in overheid en
professional gewaarborgd blijft.
In de pre-studie worden (natuurlijke) gesprekken
tussen ouder en zorgverlener geanalyseerd. Op
basis daarvan wordt een groep zorgverleners
getraind en de effecten van de training op
vaccinatiebereidheid en vertrouwen in een poststudie vastgesteld.
Het project is door de ethische toetsingscommissie
van het VUmc goedgekeurd. De originele data zijn
alleen voor het onderzoeksteam toegankelijk. Voor
alle publicatie- en onderwijsdoeleinden worden
opnames en andere persoonlijke data onherkenbaar
gemaakt.

Deelnemende jeugdartsen en -verpleegkundigen
worden gevraagd om tijdens beide studies minimaal
10 video-opnames van vaccinatieconsulten te maken.
Zorgverleners uit de interventiegroep zullen na de
pre-studie een ééndaagse gesprekstraining volgen,
gebaseerd op de resultaten uit de pre-studie.
Gesprekken kunnen worden opgenomen tijdens het 2weken-huisbezoek, het 4- en 8-wekenconsultatiebureaubezoek, en vaccinatieconsulten die
extra worden ingepland.
Om vaccinatiebereidheid en andere indicatoren te
meten, zullen ouders na het gesprek een korte
vragenlijst invullen. Ook vragen wij (via de
zorgverlener) enkele maanden na het gesprek de
vaccinatiestatus van het kind aan.
Na afloop van het project kunnen alle zorgverlener die
aan het onderzoek hebben deelgenomen, een
gevalideerde en gecertificeerde gesprekstraining voor
kindervaccinatie volgen.
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