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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
HPV-infecties bij kinderen/jongeren voorkomen en daarmee HPV-
gerelateerde kanker tegengaan. Doelstelling voor eind 2022 is een 
stabiele vaccinatiegraad van 50% voor jongens en 63% voor meisjes 
(68% als de inhaal-vaccinaties worden meegeteld). Meerjaren doel is 
om de vaccinatiegraad te verhogen naar 70% voor zowel jongens als 
meisjes eind 2023.

Communicatiedoelstelling
Communicatie stimuleert ouders en jongeren de HPV-vaccinatie te 
halen, na ontvangst van de eerste uitnodiging.

Doelgroepen
De campagne richt zich op ouders van kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 15 
jaar en op jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Voor dit onderzoek zijn er ouders 
van kinderen in de leeftijdsgroep van 9 en 10 en 13 tot en met 18 jaar bevraagd. 
Een deel van de kinderen ontvangt in de campagneperiode een uitnodiging voor 
de HPV-vaccinatie en een deel ontvangt deze in 2023.

Meetperiode
Om de ontwikkelingen rond de doelstellingen te volgen zijn er rond de campagne 
twee metingen uitgevoerd. Eén meting voor de start van de campagneflight 
(voormeting) en één meting direct nadat de meeste inzet van de media is geweest 
(nameting).

CAMPAGNE- EN VELDWERKPERIODE
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

Sinds 2009 worden meisjes die 13 jaar worden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het 
humaan papillomavirus (HPV). Vanaf 2022 worden ook jongens hiervoor uitgenodigd en wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd 
naar het jaar waarin kinderen 10 jaar worden. Daarnaast worden jongeren tot 18 jaar uitgenodigd de HPV-vaccinatie in te 
halen. Het beleidsdoel is om de vaccinatiegraad te verhogen naar 70% in 2024. Hiermee willen RIVM en VWS kanker die wordt 
veroorzaakt door HPV zoveel mogelijk tegengaan. Om dit doel te behalen zet het RIVM een campagne in om ouders en 
kinderen te informeren over het nut en het belang van het vaccin, en te stimuleren om de prikken te halen.

De campagne-uitingen tonen kinderen van verschillende leeftijden, zodat de doelgroep zich erin herkent. In de video’s stellen 
kinderen en jongeren vragen aan elkaar, artsen en een ex-patiënte om meer te leren over het vaccin en de gevolgen van HPV. 
De belangrijkste boodschap is dat je je met één vaccin kunt beschermen tegen meerdere soorten kanker.

De campagne maakt vooral gebruik van eigen en gedeelde kanalen, omdat overtuigende betaalde reclame minder goed past bij 
het onderwerp vaccineren. Er wordt wel gebruik gemaakt van online video’s en betaalde artikelen (branded content). 
Daarnaast richt de campagne zich op ouders met online banners bij lifestyle media en op kinderen met social media. Tot slot 
zorgen betaalde zoekwoorden (search) ervoor dat mensen met vragen op de website terecht komen. Deze middelen worden 
ingezet om de informatie uit de brief en de folder te ondersteunen. 

MEDIABUDGET (NETTO) MEDIADRUK
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN - JONGEREN

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn 
in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u 
op deze pagina. 

Online video’s

BriefBrochure

Online display
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN - OUDERS

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn 
in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u 
op deze pagina. 

Online display

BriefBrochure

Online display Online video
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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MANAGEMENTSAMENVATTING HPV-VACCINATIE

CAMPAGNE-EFFECTEN

De campagne heeft deels een bijdrage geleverd aan de beoogde doelstellingen, 
met name rond het voorlichten over de HPV-vaccinatie. Dit is ook een 
kortetermijndoelstelling van de campagne. Meer ouders en hun kinderen, zowel 
jongens als meisjes en ouders van kinderen in de leeftijd van 9-10 jaar en 13-18 
jaar, weten dat het HPV-vaccin ook voor jongens bedoeld is. Naast deze 
kortetermijndoelstelling heeft de campagne op lange termijn (feb 2022 t/m dec 
2023) het doel dat meer jongens en meisjes en ouders van deze kinderen die in 
aanmerking komen voor de HPV-vaccinatie het belangrijk vinden om zich te 
vaccineren tegen HPV en dit uiteindelijk ook gaan doen. Nog evenveel ouders en 
kinderen vinden de HPV-vaccinatie belangrijk. Meer meisjes geven aan zich te 
laten vaccineren tegen HPV. Onder jongens lijkt er meer weerstand te zijn te 
ontstaan om te vaccineren, mogelijk doordat na de campagne meer jongens 
weten wat HPV is.

HERKENNING EN WEBSITEBEZOEK

Met name jongens zijn na de campagne beter in staat de campagne te herinneren. 
Zij zijn een nieuwe doelgroep van de HPV-vaccinatie. In vergelijking met meisjes 
komt op hen de boodschap dat het vaccin ook aan jongens wordt aangeboden nog 
duidelijker over. De campagne wordt zeer goed door ouders en hun kinderen in 
beide leeftijdsgroepen herkend. De persoonlijke brief en brochure zijn 
overheersend in de herkenning van de campagne, ook al heeft nog niet iedereen 
in het onderzoek de brief en brochure ontvangen. Sommige inhaalcohorten 
ontvangen in 2023 een uitnodigingsbrief en brochure. Online display en online 
video worden redelijk herkend. In de campagneperiode kwamen ruim 120.000 
websitebezoeken binnen op /infectieziekten/hpv en nog eens bijna 110.000 op de 
pagina over HPV voor jongeren. Samen is dat ongeveer een derde van het totaal 
aantal landingen op pagina’s binnen de website rijksvaccinatieprogramma.nl.

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De campagne wordt als redelijk informatief, begrijpelijk en geloofwaardig ervaren 
door zowel jongens als meisjes. Jongens reageren minder positief op de campagne 
over HPV-vaccinatie. Ook reageren zij minder positief dan meisjes. Ouders van 
kinderen in de leeftijd van 9-10 jaar reageren daarnaast veel minder positief op de 
campagne dan ouders van kinderen in de leeftijd van 13-18 jaar. Eerder onderzoek 
in opdracht van het RIVM laat ook zien dat deze ouders hun kinderen vaak te jong 
vinden voor deze vaccinatie. De huidige campagnemiddelen brengen de 
boodschap dat de HPV-vaccinatie tegen verschillende vormen van kanker 
beschermt en dat deze voor jongens en meisjes is bedoeld in voldoende mate 
over op alle doelgroepen. De boodschap dat het HPV-vaccin wordt aangeboden 
aan jongens en meisjes in het jaar dat ze 10 worden en de boodschap over de 
besmettelijkheid komen minder goed over.
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MANAGEMENTSAMENVATTING HPV-VACCINATIE

AANBEVELINGEN EN OVERWEGINGEN

Na de eerste campagneflight zijn het ervaren belang van de HPV-vaccinatie en de 
bereidheid om te vaccineren nog niet toegenomen. Op de lange termijn is dit wel 
een doelstelling. Onder jongens van 13-18 jaar is de bereidheid zelfs afgenomen. 
Mogelijk komt dit doordat meer jongens bekend zijn met HPV. Uit een 
verdiepende analyse blijkt dat naast de kennis over de bescherming tegen kanker, 
de prikbereidheid ook door de kennis over de besmettelijkheid van HPV wordt 
gedreven. Een overweging is om die boodschap in vervolgflights meer centraal te 
stellen. 

Ook laat het onderzoek zien dat meisjes en jongens verschillend reageren op de 
campagne. Mogelijk doordat het onderwerp voor jongens nog nieuw is en meer 
vragen of onzekerheid oproept dan bij meisjes. Een overweging is om de 
barrières en drijfveren onder jongens te onderzoeken. Dit kan door in een 
vervolgmeting hier een verdiepende vraag over te stellen, of eerder door hier 
gericht onderzoek naar te doen. De inzichten kunnen helpen om boodschappen 
te formuleren die jongens nog meer aanspreken.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
NA DE CAMPAGNE WETEN MEER JONGENS DAT HET HPV-VACCIN HELPT OM VERSCHILLENDE SOORTEN KANKER TE VOORKOMEN

JONGENS 13-18 JAAR MEISJES 13-18 JAAR

CONCLUSIE 
Het doel om jongens en meisjes te informeren dat het HPV-vaccin beschermt tegen vormen van 
kanker bij mannen en vrouwen is voor een groot deel behaald. Na de campagne weten meer jongens 
en meisjes dat het vaccin niet vooral voor meisjes is bedoeld (misvatting). De kennis dat het vaccin 
helpt om kanker te voorkomen is alleen onder jongens toegenomen. Een aanzienlijk kleiner deel van 
jongens en meisjes weet dat HPV zeer besmettelijk is.
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ACHTERGROND – WETEN
DE MEESTE JONGEREN WETEN DAT DE HPV-VACCINATIE TEGEN VERSCHILLENDE VORMEN VAN KANKER BESCHERMT. 
MEISJES DENKEN BIJ HPV NOG IETS VAKER AAN BAARMOEDERHALSKANKER DAN JONGENS

JONGENS 13-18 JAAR MEISJES 13-18 JAAR
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN
NA DE CAMPAGNE STAAN JONGENS POSITIEVER TEGENOVER VACCINATIE TEGEN HPV

JONGENS 13-18 JAAR MEISJES 13-18 JAAR

CONCLUSIE 
Na de campagne vinden nog evenveel jongens en meisjes de HPV-vaccinatie belangrijk. Hoewel voor 
zowel jongens als meisjes geldt dat de meerderheid de vaccinatie wel belangrijk vindt, is er nog 
ruimte voor verbetering rond het ervaren belang van de vaccinatie. Onder jongens is het deel dat de 
HPV-vaccinatie goed vindt na de campagne toegenomen. Het aandeel jongens en meisjes dat 
vaccinatie prettig vindt is aanzienlijk kleiner dan het aandeel jongens en meisjes dat HPV-vaccinatie 
goed of belangrijk vindt. Dat is geen probleem, maar wel goed om in de gaten te houden aangezien 
het van invloed kan zijn op het wel of niet vaccineren.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
MEER MEISJES GEVEN AAN DAT ZE ZIJN GEPRIKT EN MEER JONGENS ZIJN NIET VAN PLAN OM ZICH TE LATEN PRIKKEN

JONGENS 13-18 JAAR MEISJES 13-18 JAAR

CONCLUSIE 
Het aandeel meisjes dat aangeeft een prik tegen HPV te hebben gehaald is gedurende de campagne 
aanzienlijk toegenomen. Ondanks dat jongens een positievere houding hebben tegenover de HPV-
vaccinatie, zien we niet dat meer jongens aangeven een prik tegen HPV te hebben gehaald en ook 
niet dat meer jongens dat van plan zijn. Het aandeel jongens dat zeker of waarschijnlijk niet van plan 
is om zich te laten prikken tegen HPV is echter toegenomen. Dit zou kunnen komen doordat meer 
jongens inmiddels weten wat HPV is. Niet iedereen heeft nog een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie 
gehad, sommige leeftijdsgroepen ontvangen in 2023 een uitnodiging. Vier inhaalcohorten hebben 
een uitnodiging ontvangen, de andere vier ontvangen deze in 2023. 
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ACHTERGROND – JONGEREN 13-18 JAAR
MEISJES BEPALEN VAKER DAN JONGENS ZELF OF MET HUN OUDERS OF ZIJ ZICH LATEN VACCINEREN TEGEN HPV

UITNODIGING EN PRATEN BESLISSEN

CONCLUSIE 
Naast het gegeven dat meisjes vaker samen met hun ouders of alleen meebeslissen over het wel of 
niet vaccineren tegen HPV, geven zij ook vaker aan dat zij of hun ouders een uitnodiging voor 
vaccinatie hebben ontvangen. Mogelijk hebben meisjes meer een stem in de keuze omdat zij al 
langere tijd (sinds 2010) tegen HPV worden gevaccineerd. 
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HERINNERING JONGEREN 13-18 JAAR
DE CAMPAGNE LIJKT NOG NIET GOED TE ZIJN DOORGEDRONGEN IN HET GEHEUGEN VAN JONGEREN VAN 13-18 JAAR

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

“Je krijgt een officiële brief van de overheid waarin een brief zit met een uitnodiging voor 
een vaccinatie.”

“Iets over zielige mensen die vertellen over HPV.”

“Voor jongens om die ook te vaccineren.”

“Er werd uitgelegd waarvoor de HPV vaccinatie bedoeld is en voor wie. Welke vormen van 
kanker je tegen gevaccineerd wordt.”

“HPV vaccin beschermt tegen verschillende soorten kanker.”

CONCLUSIE
Dat de campagne niet goed in het geheugen is doorgedrongen, kan worden opgemaakt uit het 
gegeven dat na de campagne niet aanzienlijk meer jongens en meisjes zich een campagne over HPV-
vaccinatie herinneren. De jongeren die zich wel iets herinneren, zijn wel goed in staat om de 
belangrijkste boodschappen van de campagne na te vertellen. Meer jongens herinneren zich na de 
campagne wel nieuws te hebben gezien over HPV-vaccinatie. Dit zou door de inzet van PR kunnen 
komen, ook al was deze inzet aan het begin van de campagne. Mogelijk voelen jongen zich meer 
aangesproken door het nieuws over de HPV-vaccinatie omdat een deel van de berichtgeving erover 
gaat dat ‘ook jongens’ gevaccineerd worden tegen HPV.
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HERKENNING JONGEREN 13-18 JAAR
DE CAMPAGNE WORDT DOOR JONGEREN VAN 13-18 JAAR OVER HET ALGEMEEN GOED HERKEND

CONCLUSIE
Met name de brief en brochure worden goed door jongeren herkend. Met de brief en brochure 
worden ontvangers persoonlijk aangeschreven wat de hoge mate van herkenning verklaart. In 
vergelijking met andere Rijksoverheidscampagnes worden de online video’s en online display-
uitingen ongeveer even vaak herkend. 
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WAARDERING JONGEREN 13-18 JAAR
DE CAMPAGNE WORDT MINDER GOED DOOR JONGENS DAN DOOR MEISJES ONTVANGEN

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
Het is vooral belangrijk dat de campagnemiddelen als duidelijk, geloofwaardig en informatief worden 
ervaren. Door jongeren van 13-18 jaar wordt de campagne als ongeveer even duidelijk, 
geloofwaardig en informatief ervaren als de meeste andere Rijksoverheidscampagnes. Jongens 
reageren minder positief op de campagne dan meisjes. Met name op de brochure en de online video 
over waarom nu ook jongens het HPV-vaccin krijgen wordt door jongens minder positief gereageerd.
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BOODSCHAPOVERDRACHT JONGENS 13-18 JAAR
DE CAMPAGNE BRENGT OP JONGENS GOED OVER DAT HET VACCIN OOK AAN JONGENS WORDT AANGEBODEN EN DAT 
HET BESCHERMT TEGEN VERSCHILLENDE SOORTEN KANKER

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1) ...het HPV-vaccin wordt aangeboden aan jongens en meisjes in het jaar dat ze 10 worden
2) ...het HPV-vaccin nu ook aan jongens wordt aangeboden
3) ...het HPV-vaccin beschermt tegen 6 soorten kanker
4) ...HPV zeer besmettelijk is: acht op de tien mensen raken in hun leven besmet met HPV

BEST GELUKT

CONCLUSIE
De boodschap die op jongens zeer goed overkomt is dat het HPV-vaccin nu ook aan jongens wordt 
aangeboden. Ook de boodschap dat het HPV-vaccin tegen 6 soorten kanker beschermt komt goed 
over, van alle boodschappen beklijft deze namelijk het beste. De besmettelijkheid en wanneer 
jongens en meisjes het vaccin krijgen aangeboden komen in onvoldoende mate over. Hoewel dit 
belangrijke boodschappen zijn, behoren deze laatstgenoemde kenniselementen niet tot de 
campagnedoelstellingen in deze fase van de campagne.
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BOODSCHAPOVERDRACHT MEISJES 13-18 JAAR
BIJ MEISJES SLAAGT DE CAMPAGNE ER DEELS IN DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAPPEN GOED OVER TE BRENGEN

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1) ...het HPV-vaccin wordt aangeboden aan jongens en meisjes in het jaar dat ze 10 worden
2) ...het HPV-vaccin nu ook aan jongens wordt aangeboden
3) ...het HPV-vaccin beschermt tegen 6 soorten kanker
4) ...HPV zeer besmettelijk is: acht op de tien mensen raken in hun leven besmet met HPV

BEST GELUKT

CONCLUSIE
De boodschapoverdracht onder meisjes is minder goed gelukt in vergelijking met jongen van 13-18 
jaar. Met name de boodschap dat het HPV-vaccin nu ook aan jongens wordt aangeboden komt 
minder goed over, wat logisch is omdat deze boodschap meisjes minder aanspreekt. De boodschap 
dat het HPV-vaccin tegen 6 soorten kanker beschermt komt in voldoende mate over en beklijft het 
beste. Net als bij jongens komen de besmettelijkheid en wanneer jongens en meisjes het vaccin 
krijgen aangeboden in onvoldoende mate over.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
NA DE CAMPAGNE WETEN MEER OUDERS VAN KINDEREN VAN 9-10 JAAR DAT HET HPV-VACCIN HELPT OM VERSCHILLENDE 
SOORTEN KANKER TE VOORKOMEN

OUDERS VAN KINDEREN VAN 9-10 JAAR OUDERS VAN KINDEREN VAN 13-18 JAAR

CONCLUSIE 
Na de campagne zijn meer ouders van kinderen van 9-10 jaar op de hoogte dat het vaccin tegen 
verschillende soorten kanker beschermt en dat het niet alleen voor meisjes is bedoeld. In vergelijking 
met ouders van kinderen van 9-10 jaar zijn minder ouders van kinderen van 13-18 jaar zich ervan 
bewust dat het HPV-vaccin onder het Rijksvaccinatieprogramma valt. Dit is te verwachten door het 
gegeven dat een groot deel van de ouders van kinderen van 9-10 de brief en brochure hebben 
ontvangen. Wel zijn na de campagne meer ouders van kinderen van 13-18 jaar op de hoogte dat het 
HPV-vaccin niet vooral voor meisjes is bedoeld.
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ACHTERGROND
NA DE CAMPAGNE WETEN DE MEESTE OUDERS DAT DE HPV-VACCINATIE TEGEN KANKER BESCHERMT

OUDERS VAN KINDEREN VAN 9-10 JAAR OUDERS VAN KINDEREN VAN 13-18 JAAR
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN
OUDERS VINDEN HET NOG NIET BELANGRIJKER DAT KINDEREN ZICH LATEN VACCINEREN TEGEN HPV.

OUDERS VAN KINDEREN VAN 9-10 JAAR OUDERS VAN KINDEREN VAN 13-18 JAAR

CONCLUSIE 
De meeste ouders vinden het belangrijk dat kinderen tegen HPV worden gevaccineerd, hier is echter 
nog ruimte voor verbetering. De campagne heeft er nog niet voor gezorgd dat meer ouders het 
belangrijk vinden. Tussen en ouders en jongeren zien we geen verschil in het aandeel dat de HPV-
vaccinatie belangrijk vindt, wel in het aandeel dat het vaccin prettig vindt. Minder jongeren dan 
ouders vinden de HPV-vaccinatie prettig. Dit is begrijpelijk aangezien de jongeren degenen zijn die de 
prik krijgen. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
NA DE CAMPAGNE DENKEN NIET MEER OUDERS DAT HUN KIND ZICH GAAT LATEN VACCINEREN TEGEN HPV 

OUDERS VAN KINDEREN VAN 9-10 JAAR OUDERS VAN KINDEREN VAN 13-18 JAAR

CONCLUSIE 
Bijna de helft van de ouders van kinderen van 9-10 geeft voorafgaand aan de campagne al aan dat 
hun kind is geprikt tegen HPV terwijl het op dit moment van het onderzoek nog niet mogelijk is. Dit 
zou kunnen komen door gewoontegedrag, namelijk dat een deel van de ouders hun kinderen altijd 
laat vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma zonder precies te weten waar hun kinderen 
tegen zijn geprikt. De campagne heeft nog geen invloed gehad op de intentie van ouders om hun 
kinderen te laten vaccineren tegen HPV. Met name onder ouders van kinderen van 13-18 jaar is er 
een groot deel, namelijk de helft, zeker of waarschijnlijk niet bereid om het kind te laten vaccineren. 
Dit kan deels komen doordat niet iedereen de brief en uitnodiging heeft ontvangen. Voor ouders van 
9- tot 10-jarigen is het niet meer of minder een gewoonte dan voor ouders van 13- tot 18-jarigen dat 
hun kinderen zich altijd vaccineren tegen ziektes als hun kind daarvoor wordt uitgenodigd (niet in 
grafiek).
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ACHTERGROND
NA DE CAMPAGNE HEBBEN MEER OUDERS MET ANDEREN OVER HPV-VACCINATIE GESPROKEN

UITNODIGING EN PRATEN BESLISSEN

CONCLUSIE 
Dat meer ouders met anderen over de HPV-vaccinatie hebben gesprokenen kan betekenen dat zij 
met hun kind het gesprek zijn aangegaan of dat zij het een moeilijk onderwerp vinden om over te 
beslissen. Passend bij de wettelijke basis zien we dat ouders van kinderen in de leeftijd van 9-10 jaar 
meestal zelf of met de partner beslissen over de vaccinatie en dat kinderen in de leeftijd van 13-18 
jaar veel vaker mee beslissen.
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HERINNERING OUDERS
DE CAMPAGNE LIJKT NOG NIET GOED TE ZIJN DOORGEDRONGEN IN HET GEHEUGEN VAN OUDERS

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

“Ik heb alleen campagnes en uitleg-sites gezien nadat mijn kind was uitgenodigd voor een 
vaccinatie. Hierin werden de besmetting en preventie duidelijk gemaakt.”

“Het belang van vaccineren.”

“Kinderen laten vaccineren tegen kanker.”

“Een info filmpje waarin een vrouwelijke arts /onderzoekster vertelt en uitlegt hoe en wat 
over gevolgen.”

“Dat er weer gevaccineerd word tegen het hpv-virus.”

Boodschapherinnering: Vertel wat de campagne je duidelijk probeert te maken. Vertel dit zoals je dat ook aan 
een vriend, familielid of bekende zou doen.

CONCLUSIE
Ook bij de meeste ouders weet de campagne niet goed te beklijven, wat is op te maken uit het 
gegeven dat na de campagne niet meer ouders zich een campagne of nieuws over het onderwerp 
menen te herinneren dan voor de campagne. Als ouders zich iets van de campagne herinneren, is 
dat voornamelijk de oproep om te vaccineren en dat de campagne het belang probeert duidelijk te 
maken.
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HERKENNING OUDERS
DE CAMPAGNE WORDT DOOR OUDERS OVER HET ALGEMEEN GOED HERKEND

HERKENNING

CONCLUSIE
Net als bij jongeren, worden de brief en brochure goed door ouders herkend. Met de brief en 
brochure worden ontvangers persoonlijk aangeschreven wat de hoge mate van herkenning verklaart. 
In vergelijking met andere Rijksoverheidscampagnes worden de online video’s en online display-
uitingen ongeveer even vaak herkend door ouders. 
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WAARDERING OUDERS
OUDERS VAN KINDEREN VAN 9-10 JAAR REAGEREN MINDER POSITIEF OP DE CAMPAGNE OVER HPV-VACCINATIE 
VERGELEKEN MET DE MEESTE ANDERE RIJKSOVERHEIDSCAMPAGNES

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
Het is vooral belangrijk dat de campagnemiddelen als duidelijk, geloofwaardig en informatief worden 
ervaren. Voor ouders van kinderen van 9-10 jaar lijkt dit niet goed te zijn geslaagd. De campagne 
wordt als minder duidelijk en geloofwaardig dan de meeste andere Rijksoverheidscampagnes 
ervaren. Uit de pretest is gebleken dat veel ouders van 9- en 10-jarigen hun kind te jong vinden voor 
deze vaccinatie, wat een verklaring kan zijn voor de algehele negatievere waardering. Vooral de brief 
en brochure en online display-uitingen worden minder positief ontvangen. Ouders van kinderen van 
13- tot 18-jarigen reageren daarentegen positiever op de campagne. De online display-uitingen en 
online video worden door hen zeer positief gewaardeerd.
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BOODSCHAPOVERDRACHT OUDERS VAN KINDEREN VAN 9-10 JAAR
OP OUDERS VAN KINDEREN VAN 9 en 10-JARIGEN SLAAGT DE CAMPAGNE ER DEELS IN DE BELANGRIJKSTE 
BOODSCHAPPEN OVER TE BRENGEN

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1) ...het HPV-vaccin wordt aangeboden aan jongens en meisjes in het jaar dat ze 10 worden
2) ...het HPV-vaccin nu ook aan jongens wordt aangeboden
3) ...het HPV-vaccin beschermt tegen 6 soorten kanker
4) ...HPV zeer besmettelijk is: acht op de tien mensen raken in hun leven besmet met HPV

BEST GELUKT

CONCLUSIE
De boodschap dat het HPV-vaccin tegen 6 verschillende soorten kanker beschermt komt het beste 
over op ouders van kinderen van 9-10 jaar. Net als bij jongeren komt de boodschap over de 
besmettelijkheid van HPV niet goed over, maar wel iets beter.
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BOODSCHAPOVERDRACHT OUDERS VAN KINDEREN VAN 13-18 JAAR
OP 13 T/M 18 JARIGEN BRENGT DE CAMPAGNE GOED OVER DAT HET HPV-VACCIN TEGEN VERSCHILLENDE SOORTEN 
KANKER BESCHERMT EN DAT OOK JONGENS HET VACCIN KRIJGEN AANGEBODEN

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1) ...het HPV-vaccin wordt aangeboden aan jongens en meisjes in het jaar dat ze 10 worden
2) ...het HPV-vaccin nu ook aan jongens wordt aangeboden
3) ...het HPV-vaccin beschermt tegen 6 soorten kanker
4) ...HPV zeer besmettelijk is: acht op de tien mensen raken in hun leven besmet met HPV

BEST GELUKT

CONCLUSIE
In vergelijking met ouders van kinderen van 9-10 jaar, komen de belangrijkste boodschappen bij 
ouders van kinderen van 13 t/m 18 jaar beter over. De boodschappen dat het HPV-vaccin ook aan 
jongens wordt aangeboden en dat het beschermt tegen 6 soorten kanker zijn zeer goed gelukt. In 
vergelijking met de boodschapoverdracht van de meeste andere Rijksoverheidscampagne komen de 
boodschappen over wanneer jongens en meisjes het vaccin krijgen aangeboden en over de 
besmettelijkheid van HPV minder goed over.
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BEZOEK WEBSITE
IN DE EERSTE WEEK VAN FEBRUARI WORDT DE WEBSITE VERUIT HET MEEST BEZOCHT

RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA.NL/INFECTIEZIEKTEN/HPV

CONCLUSIE
In de campagneperiode (1 februari t/m 15 mei) kwamen ruim 120.000 bezoeken binnen op 
/infectieziekten/hpv en nog eens bijna 110.000 op de pagina over HPV voor jongeren (volgende 
pagina). Samen is dat ongeveer een derde van het totaal aantal landingen op pagina’s binnen de 
website rijksvaccinatieprogramma.nl. De bounce rate is wel relatief hoog, vergeleken met andere 
pagina’s. Vanuit de campagne komen bijna 152.000 bezoekers naar de website, waarvan iets minder 
dan de helft (44%) 10 seconden of langer blijft (niet in de grafiek of tabel). Dit noemen we kwalitatief 
bezoek. Het kwalitatieve bezoek komt vooral voort uit search, en minder vanuit de andere online 
uitingen, zoals verwacht. Bij de pagina /infectieziekten/HPV zien we dat veel kwalitatieve bezoeken 
vanuit search voortkomen, en veel bezoek maar met hoge bounce rate vanuit display. Tot slot, als we 
kijken naar het verloop van de bezoeken, zien we dat er vooral aan het begin van de 
campagneperiode veel bezoeken aan de website plaatsvinden; later blijft dit stabiel tussen 1.000 en 
1.500 bezoeken per dag. 
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BEZOEK WEBSITE
DE PAGINA VOOR JONGEREN WORDT OOK IN DE EERSTE WEEK VAN FEBRUARI HET MEEST BEZOCHT

RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA.NL/JONGEREN/HPV

CONCLUSIE
Voor de pagina voor jongeren geldt dat de meeste bezoeken vanuit snapchat voortkomen (niet in 
grafiek of tabel), maar dat een groot deel daarvan na deze pagina niet verder kijkt (hoge bounce 
rate). Maar het was ook niet het doel van deze uiting om traffic te genereren (met name bereik). Ook 
als we kijken naar het verloop van de bezoeken op de pagina over HPV voor jongeren, zien we dat er 
vooral aan het begin van de campagneperiode veel bezoeken aan de website plaatsvinden; later blijft 
dit stabiel tussen 500 en 1.000 bezoeken per dag. Halverwege februari zien we nog een tweede 
piekje in het websitebezoek. Net als op de pagina /infectieziekten/hpv, zien we dat zoekmachines 
voor het meest kwalitatieve websitebezoek zorgen, dit is ook terug te zien in de lagere bounce rate.
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BRANDED CONTENT EN PR

BRANDED CONTENT BRANDED CONTENT

PR
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven om ontwikkelingen rond de 
campagnedoelstellingen vast te stellen. De metingen zijn voor en na de grootste inzet 
van de campagnemiddelen uitgevoerd. 

STEEKPROEF
In dit onderzoek zijn ouders van kinderen in de leeftijdsgroep van 9-10 jaar en 13-18 jaar 
bevraagd en jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. De onderzoeksdoelgroep is 
benaderd op basis van een willekeurige steekproef uit verschillende DVJ panels. Iedere 
bron is opgezet rond de beloning voor deelname (zoals: sparen voor een goed doel, 
meewerken aan een doel van de sportclub, eigen beloning, meedingen naar een prijs, 
extra onderzoek zelf uitvoeren, etc) en daarmee sluit DVJ aan bij de unieke motivatie van 
panelleden. Dit verbetert de representativiteit van de steekproef. Het panelmanagement 
is gecertificeerd met de ISO 26362 voor het werven, beheer en kwaliteitsmanagement 
voor onderzoekspanels.

Op basis van vragen over leeftijd en ouderschap van kinderen in de doelgroep is de 
onderzoeksdoelgroep gescreend. Van alle respondenten die met de vragenlijst zijn 
begonnen, is 28% door de screener gekomen en hiervan heeft 77%  de vragenlijst 
afgerond. In totaal zijn er 804 respondenten bevraagd, wat voldoende is om 
betrouwbare uitspraken te doen over de doelgroepen.

WEGING
Om ervoor te zorgen dat de steekproeven representatief en overeenkomstig zijn op 
belangrijke achtergrondkenmerken, zijn de data van de steekproeven gewogen naar de 
Gouden Standaard op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen regio. De 
steekproef wordt gestratificeerd en gequoteerd om de weegfactoren beperkt (maximaal 
3) te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met te verwachten verschillen in respons 
tussen (doel)groepen.

SIGNIFICANTIES 
Om te kunnen constateren of ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen en 
eventuele verschillen tussen groepen niet op toeval berusten, worden 
significantietoetsen uitgevoerd tussen de metingen en groepen. Een verschil met een 
overschrijdingskans van p<0.10 (90% betrouwbaarheid) wordt als statistisch 
betekenisvol beschouwd.

BENCHMARKS
De benchmarks in dit rapport vormen het gemiddelde van de onderzochte 
Rijksoverheidcampagnes die vanaf 2019 zijn uitgevoerd. 

Door de uitkomsten van de huidige campagne af te zetten tegen de benchmark wordt 
het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek in het juiste perspectief te zetten. 
Uitschieters worden in dit rapport gemarkeerd met een rode of groene kleur. Dit 
betekent dat een score (resp.) tot de 10% hoogste of laagste scores behoort van alle 
Rijksoverheidscampagnes die vanaf 2019 zijn gemeten. Voor de herkenning van tv en 
radio wordt gecorrigeerd voor het gerealiseerde mediumbereik (1+) en vervolgens 
getoetst of deze significant (95% betrouwbaarheid) verschilt van de betreffende norm. 
De norm voor tv is 82% van het mediumbereik en voor radio is dit 63% van het 
mediumbereik.
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