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Hoe staat het anno 2022 met… 

de grotere rol van verpleeg-
kundigen bij vaccineren

De redacteuren van Tijdschrift M&G schreven in de afgelopen jaren tal van artikelen 
over onderwerpen waar ze nauw bij betrokken waren. In dit laatste nummer blikt 
een aantal van hen hierop terug en beschrijft hoe het er anno 2022 voor staat. 
Voormalig redacteur Pascale Lavooij, destijds sociaal verpleegkundige bij de GGD 
Rotterdam-Rijnmond, interviewde in maart 2016 hoogleraar Life Sciences Roel 
Coutinho. De oud directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM 
sprak destijds bijna profetische woorden. Hoe geldend bleken ze na de coronacrisis? 

‘Wat je leest in dit artikel is dat je mensen serieus moet 

nemen in hun twijfel over vaccinaties’. Dit zegt Pascale 

Lavooij, medewerker deskundigheidsbevordering/

stagecoördinator bij de GGD RotterdamRijnmond, 

afdeling Publieke Gezondheid. ‘Toen al bleek dat als je 

als verpleegkundige alleen maar zegt: ‘’Je moet je laten 

vaccineren, want dat is goed”, je lang niet meer iedereen 

mee krijgt. En dat werd door de coronacrisis helemaal 

duidelijk. Iemand laat zich echt niet vaccineren omdat jij 

zegt dat hij een wappie is en raar doet. Er is een groep 

mensen die door alle verhalen angstig is of de informa

tie niet goed kan lezen of begrijpen. Daarom is advies op 

maat zo van belang.’ 

Mensen aanspreken op de markt
‘Aanvankelijk werd er tijdens de coronacrisis massaal 

voorlichting gegeven over vaccineren. Nu is die voor

lichting meer gericht op groepen, persoonlijker. Ver

pleegkundigen die vaccineren spreken mensen bijvoor

beeld aan op de markt. Het besef dat je naar de mensen 

toe moet was er al wel, maar we waren gewend aan een 

systeem waarin mensen een uitnodiging kregen en we 

ervan uitgingen dat ze dan wel vanzelf kwamen. Maar 

dat is niet altijd zo. Dus ik denk dat er een verschuiving 

is naar meer maatwerk, waarbij je niet alleen mensen 

opzoekt, maar ook echt in gesprek durft te gaan als er 

weerstand is.’ 

Coutinho pleitte destijds, in 2016 al voor een grotere rol 

van verpleegkundigen in de voorlichting over vaccina

ties. Hebben verpleegkundigen anno 2022 die grotere 

rol gekregen? Lavooij: ‘Corona liet zien dat je in een heel 

korte tijd heel veel mensen kunt opleiden om een klein 

stukje van die coronabestrijding te doen.  

Toen corona net was uitgebroken waren het verpleeg

kundigen van het team Infectieziekten die bemonster

den en bron en contactonderzoek uitvoerden. Maar 

toen het van een a twee meldingen naar duizenden per 

dag ging, bleek dat dit niet meer gedaan kan worden 

door zo’n relatief klein team. Toen zijn er duizenden 

mensen geworven bij de GGD’s, die snel heel specifiek 

opgeleid werden in uitvoerende taken, bijvoorbeeld 

bron en contactonderzoek. Verpleegkundigen in vaste 

dienst kregen een meer coördinerende en adviserende 

rol. Bijvoorbeeld als het ging om lastige of afwijkende 

casuïstiek en hoe je dat aanpakt.’ 

‘Toch vroeg ook die uitvoerende rol om bepaalde 

competenties. Er werd wat gemakkelijk gezegd: 

iedereen kan in principe bron en contactonderzoek 

uitvoeren of vaccineren. Maar er zijn niet voor niets 

opleidingen tot verpleegkundigen. Waarbij je ook echt 

leert in gesprek te gaan met mensen die in weerstand 

zitten, hoe je een gedragsverandering tot stand brengt. 

En dat zijn competenties die echt specifiek bij verpleeg

kundigen horen. Coutinho zei het al in 2016, maar ik 

denk dat dit nog duidelijker geworden is door de 

coronacrisis.’ 

‘Nu is voorlichting over vaccineren 
meer maatwerk: gericht op groepen, 
persoonlijker’
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