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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Aanleiding 

De effectiviteit van het COVID-19-vaccinatieprogramma hangt af van massale deelname: hoe groter 

het aantal gevaccineerde mensen, hoe lager het risico voor de bevolking. Bij veel doelgroepen is er 

sprake van een hoge opkomst met betrekking tot vaccineren. Er is echter een lagere opkomst te zien 

in groepen met een lage sociaaleconomische status (SES) en groepen met een niet-westerse 

migratieachtergrond. Deze groepen blijven achter in het vaccineren. Het rijksbrede corona 

gedragsteam onderzoekt in samenwerking met GGD Gelderland-Midden en Shift Behaviour Change 

Consultancy welke gedragsinterventies ingezet kunnen worden om deze doelgroep zo mogelijk te 

bereiken zodat zij een gegronde keuze kunnen maken over het nemen van het vaccin tegen corona 

(Rijksoverheid, 2021).  

 

Wat is een kwetsbare wijk? 

Voor het onderzoek selecteerde de GGD Gelderland-Midden een aantal gebieden die doorgaan als 

‘kwetsbaar’. Kwetsbare wijken zijn wijken waar het percentage bewoners zonder werk, met een laag 

inkomen of een uitkering vrij hoog ligt. De sociaaleconomische-status (SES) is vaak laag en het 

percentage mensen met een migratieachtergrond is ook relatief hoog. In dit onderzoek zijn er vier 

wijken uitgekozen die het label ‘kwetsbaar’ krijgen. In het onderzoek duiden we deze in verband met 

anonimiteit van de bewoners, aan met wijk A, B, C en D. Wijk A heeft 12.055 inwoners. Het 

gemiddelde jaarsalaris is €22.700. 31% van de inwoners heeft een migratieachtergrond en 28% is 

laagopgeleid. Wijk B heeft 14.045 inwoners. Het gemiddelde jaarsalaris is €22.500. 29% van de 

inwoners heeft een migratieachtergrond en 29% is laagopgeleid. Wijk C heeft 7.252 inwoners. Het 

gemiddelde jaarsalaris is €22. 100. 22% van de inwoners heeft een migratieachtergrond en 36% is 

laagopgeleid. Wijk D heeft 1.645 inwoners. Het gemiddelde jaarsalaris is €23.799. 18% van de 

inwoners heeft een migratieachtergrond en 30% is laagopgeleid (Allecijfers.nl, 2021).  

 

Leeswijzer 

In deze rapportage worden de interventies besproken die zijn geselecteerd om de doelgroep te 

helpen bij het maken van een geïnformeerd besluit rondom de vaccinatie tegen corona en zodoende 

de vaccinatiebereidheid te verhogen. In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek 

toegelicht. Zowel de onderzoeksopzet als de geselecteerde interventies komen aan bod. In 
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hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek besproken. Hier wordt ingegaan op de 

effectiviteit van de verschillende interventies. In het laatste hoofdstuk worden er conclusies 

getrokken op basis van de gevonden resultaten en worden er een aantal aanbevelingen gedaan.   
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Hoofdstuk 2: Methoden 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet besproken. Daarnaast worden de interventies toegelicht 

die zijn geselecteerd of ontwikkeld. Hierbij wordt informatie gegeven over de keuzes die zijn 

gemaakt om bepaalde interventies in te zetten. Als laatste komt aan bod hoe de effectiviteit van de 

interventies is gemeten. 

 

Factoren en strategieën 

De Corona Gedragsunit van het RIVM bracht op basis van nationaal en internationaal 

wetenschappelijk onderzoek in kaart wat beïnvloedende factoren en strategieën zijn om de 

vaccinatiebereidheid bij mensen met een migratieachtergrond te beïnvloeden (RIVM Corona 

Gedragsunit, 2021). De onderzoekers benoemen dat wantrouwen in de aanpak van de overheid en 

wantrouwen in de veiligheid en betrouwbaarheid van het vaccin zelf factoren zijn die samenhangen 

met de vaccinatiebereidheid van de doelgroep, evenals het waargenomen risico om de ziekte te 

krijgen, de waargenomen ernst van de ziekte en de sociale invloed. Zij stellen dat factoren die 

gerelateerd zijn aan het hebben van een migratieachtergrond waarschijnlijk ook samenhangen met 

de lagere vaccinatiebereidheid van deze doelgroep, onder andere een algemeen wantrouwen ten 

opzichte van de overheid en taalbarrières. Het wegnemen van wantrouwen en praktische barrières 

wordt genoemd als aandachtspunt bij het bereiken en informeren van groepen met een 

migratieachtergrond. In de nota worden noemen 3 kansrijke strategieën genoemd: het betrekken 

van de gemeenschap, begrijpelijke en toegankelijke communicatie en de praktische toegankelijkheid 

verbeteren. 

 

Onderzoeksopzet 

De hoofdvraag van het onderzoek was als volgt: “Kan de vaccinatiegraad bij inwoners van lage SES-

wijken en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in Gelderland-Midden worden 

verhoogd door praktische barrières en twijfels weg te nemen?” 

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden is er een aantal deelvragen opgesteld. De deelvragen hebben 

betrekking op de interventies die zijn geselecteerd of ontwikkeld voor het onderzoek. Het 

uiteindelijke doel van het onderzoek is om de vaccinatiebereidheid te verhogen door barrières en 

twijfels bij mensen weg te nemen. De aanname in dit onderzoek is dat wanneer barrières en twijfels 
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van mensen worden weggenomen, de kans groter wordt dat zij zich laten vaccineren (RIVM Corona 

Gedragsunit, 2021). Dit moet resulteren in een hogere vaccinatiegraad.  

 

1. Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van bijeenkomsten over 

vaccinaties? 

2. Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van mobiele infobussen waar 

vragen over vaccinaties gesteld kunnen worden? 

3. Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van een mobiele prikbus waar 

mensen vragen kunnen stellen en zich kunnen laten vaccineren? 

4. In hoeverre draagt de prikbus bij aan de vaccinatiebereidheid van de doelgroep? 

5. Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van een flyer die mensen oproept 

om naar de prikbus te komen? 

6. In hoeverre draagt de flyer bij aan de vaccinatiebereidheid van de doelgroep? 

 

Hypothese 

De verwachting van dit onderzoek is dat zowel bijeenkomsten, de infobus, de prikbus als de flyer 

ertoe leiden dat barrières en twijfels van mensen met een lage SES en mensen met een 

migratieachtergrond worden weggenomen met als resultaat dat de vaccinatiegraad van deze groep 

wordt verhoogd. 

 

Interventies 

Voor het onderzoek in Gelderland Midden zijn verschillende interventies geselecteerd waarvan de 

verwachting is dat deze wantrouwen en praktische barrières rondom de vaccinatie tegen corona 

wegnemen. Alle interventies hebben allereerst het doel om mensen die twijfelen over de vaccinatie 

van betrouwbare informatie over de vaccinatie te voorzien zodat zij de mogelijkheid hebben om een 

goed geïnformeerde keuze te maken. Daarnaast zijn de interventies erop gericht om, voor de 

mensen die dat willen, het zo makkelijk mogelijk te maken om zich te laten vaccineren, zodat het 

waarschijnlijker is dat hun intentie ook in gedrag wordt omgezet. Door middel van een combinatie 

van kwalitatieve en kwantitatieve data, wordt onderzocht wat het effect is van de gebruikte 

interventies. De interventies worden hieronder in detail uitgelegd.  

 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van drie bestaande interventies, namelijk de fysieke 

bijeenkomsten, de informatiebus en de prikbus. Er is één interventie ontwikkeld specifiek voor dit 
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onderzoek, namelijk de flyer die huis-aan-huis en in de buurt is verspreid. Hieronder worden de 

verschillende interventies toegelicht. 

 

Fysieke bijeenkomsten 

De GGD organiseerde met sleutelfiguren uit de wijken in de gehele werkregio een aantal 

bijeenkomsten voor mensen met een lage SES, een niet-westerse migratieachtergrond, 

laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze bijeenkomsten zijn 

opgezet omdat ervan uit contact met sleutelfiguren bleek dat er bij de doelgroep veel vragen waren 

over het vaccin. Verder speelde er ook veel angst over het vaccin bij deze doelgroep. Het doel van de 

bijeenkomsten was om inwoners voorlichting te geven over corona (maatregelen, hygiëne, testen en 

vaccineren), zodat zij op basis van de juiste informatie de keuze konden maken om zich wel of niet te 

laten vaccineren. Deze interventie speelt dus in op het wegnemen van de twijfel en weerstand van 

de doelgroep.  

 

In afstemming met sleutelfiguren in de wijk werd er gekeken naar de behoeften in de wijken. Op 

basis daarvan zijn keuzes gemaakt voor de setting: aansluiten bij een bestaande bijeenkomst of een 

aparte bijeenkomst organiseren. Voor het huidige onderzoek is er besloten om vanuit de GGD aan te 

sluiten bij bestaande bijeenkomsten (koffiemomenten) om zo informatie over het vaccinatieproces 

te kunnen geven en mensen ook de gelegenheid te geven om vragen te stellen over het 

onderwerp. In de onderzoeksregio zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarvan er twee 

zijn doorgegaan: één in wijk A en één in wijk B. 

 

De spreker van de voorlichting werd bepaald in afstemming met de sleutelfiguur. Vaak is dat een 

medisch onderlegd persoon (van de GGD) die samen met de sleutelfiguur als vertrouwd persoon 

betrokken is. Ook waren er tolken aanwezig wanneer dat nodig was, om te kunnen vertalen. 

De inhoud van de bijeenkomst werd bepaald op basis van de vragen die er waren. De bijeenkomst 

werd bij de doelgroep onder de aandacht gebracht via gemeentelijke kanalen en via het netwerk in 

de wijk.  

 

Informatiebus 

De informatiebus van de GGD had als doel om mensen te informeren over vaccinaties en om twijfels 

en weerstanden met betrekking tot het vaccin weg te nemen. Daarnaast werd de bus ingezet om 

praktische barrières weg te nemen door mensen te helpen bij het maken van een vaccinatie-
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afspraak en eventueel bij het regelen van vervoer naar de vaccinatielocatie, omdat er het 

vermoeden was dat mensen hier moeite mee hadden. De informatiebus werd specifiek ingezet in 

wijken waar de vaccinatiegraad achterbleef. 

 

De informatiebus stond op verschillende plaatsen in Gelderland-Midden en mensen konden met 

vragen langskomen wanneer zij in de buurt waren. De locaties van de bus zijn zorgvuldig 

geselecteerd. Op basis van de data van de GGD en het RIVM werd het aantal besmettingen en de 

vaccinatiegraad gemonitord. Met behulp van deze informatie en signalen vanuit de gemeente en 

andere sleutelfiguren werden er geschikte locaties uitgezocht. Deze werden verder afgestemd met 

de gemeente en overige sleutelfiguren in de wijk. De actuele locatie informatie werd vermeld op de 

website van de GGD. De gemeente, sleutelfiguren en de netwerken werden op de hoogte gebracht 

met het verzoek deze informatie te delen via verschillende kanalen (internet, WhatsApp, folders, 

mond-op-mond-reclame, huisbladen, etc.). Voor het huidige onderzoek is de inzet van de 

informatiebussen meegenomen in de wijken A, B en C.  

 

Er waren medewerkers van de GGD aanwezig bij de informatiebus om mensen zo goed mogelijk te 

kunnen helpen met hun vragen. Dit waren medewerkers uit de corona organisaties die zich hadden 

aangemeld. Daarnaast werd de bus ook bemand door een medewerker van de afsprakenlijn zodat 

mensen geholpen konden worden bij het maken van een afspraak.  

 

In de informatiebus waren de volgende voorzieningen en materialen aanwezig: 

• Materiaal van Pharos dat is gericht op maatregelen, hygiëne, testen en vaccineren; 

• Materialen in de meest voorkomende talen; 

• Materiaal met veel visualisaties voor laaggeletterden; 

• Een printer om materiaal uit te printen indien dit niet voorradig was; 

• Internetverbinding zodat antwoorden meteen opgezocht konden worden (dit maakte ook 

het gebruik van de website met uitleghulp Steffie mogelijk). 

 

 

Prikbus 

De prikbus is een mobiele vaccinatiebus van de GGD waar mensen zonder afspraak langs kunnen 

komen om vragen te laten beantwoorden of om zich direct te laten vaccineren. Het doel van de 

prikbus was daarnaast om het makkelijker te maken om je te laten vaccineren door in de wijk 
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aanwezig te zijn. De verwachting was dat dit de praktische barrières rondom de vaccinatie kon 

wegnemen. Omdat er ook vragen gesteld konden worden was de verwachting dat deze interventie 

ook twijfels bij de doelgroep kon wegnemen. De prikbus werd specifiek ingezet in wijken met een 

lage vaccinatiegraad, voor moeilijk bereikbare doelgroepen zoals arbeidsmigranten en kleine kernen 

in de regio waar weinig tot geen openbaar vervoer komt. In de prikbus was iedereen welkom die 

gezien zijn of haar leeftijd en gezondheid in aanmerking kwam voor een vaccinatie en die nog niet 

had ontvangen. In de prikbus werd met het Janssen-vaccin geprikt, waardoor mensen slechts één 

prik nodig hebben.  

 
Aan de hand van data uit het coronadashboard van de GGD kon op wijkniveau worden vastgesteld  

waar de vaccinatiegraad achterbleef. Met behulp van deze informatie en andere signalen uit de 

maatschappij selecteerde de GGD-Vacc de te bezoeken wijken en locaties. Deze waren ook mede 

gebaseerd op de route van de voorlichtingsbus(sen) van Coronapreventie en 

Gezondheidsbevordering.  

 
Zodra de selectie was gemaakt, beoordeelde de GGD-Vacc waar exact in de wijk de prikbus kon 

worden geplaatst. De locatie diende hiervoor te voldoen aan een aantal criteria die waren 

vastgelegd in de locatiechecklist mobiel vaccineren. Dit betreft onderwerpen als aantal passanten, 

bereikbaarheid, zichtbaarheid, voldoende ruimte, aanwezigheid toiletvoorziening en elektra en 

toestemming van de gemeente of eigenaar. Voor het huidige onderzoek is de inzet van prikbussen 

meegenomen in de wijken A, B, C en D.  

 
Op basis van de locatiechecklist stelde de GGD-Vacc een planning op wanneer welke locatie werd 

bezocht (datum, tijdstip en het verwachte aantal gasten). De planning werd minimaal 2 weken 

voorafgaand aan de inzet gedeeld met verschillende partijen:  

• Coronapreventie en Gezondheidsbevordering: om de aandacht te vestigen op de komst van 

de prikbus en om een klein team aanwezig te hebben om mensen ter plekke te motiveren. 

• Communicatiekanalen: via verschillende kanalen konden inwoners van de wijk en bezoekers 

van de locatie geïnformeerd worden (huis-aan-huisbladen, social media, wijkcentra, 

gemeentepagina, etc.) 

• Gemeenten: ten behoeve van de vergunning aanvraag. 

• Huisartsen: om eventueel patiënten te attenderen op deze mogelijkheid. 

• Wijkagent 

• EHBO en Beveiliging 
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Het team in de prikbus bestond uit een samenstelling van verschillende functies met elk een eigen 

rol: 

• Chauffeur/host (GGD GHOR): rijdt de bus naar de vaccinatielocatie en helpt bij het 

opbouwen. Als host controleert hij of zij of de burger een ID-bewijs bij zich heeft met BSN-

nummer of RNI, vraagt de burger om een Gezondheidsverklaring in te vullen en verwijst 

vervolgens naar de arts. 

• Arts (GGD-Vacc): beoordeelt de gezondheidsverklaring en stelt vast of het vaccin gezet kan 

worden, is verantwoordelijk voor alle medische handelingen, treedt op bij een calamiteit 

(zoals een heftige reactie op een vaccinatie) en zorgt voor de aanwezigheid van een 

artsentas, incl. AED. Daarnaast is de arts de vaccinverantwoordelijke die toezicht houdt op 

de ontvangst, opslag en distributie van de vaccins op locatie (cold chain, uiterste 

gebruiksdatum, batch wissel, FEFO, spillage en productklachten) en is de contactpersoon 

voor het logistieke coördinatiepunt van het RIVM.  

• Senior Admin (GGD-Vacc): identificeert de bezoeker, beoordeelt de gezondheidsverklaring 

(eventueel met doorverwijzing naar de arts), registreert de vaccinatie en is verantwoordelijk 

voor de locatie 

• Prikker/voorbereider (GGD-Vacc): trekt het vaccin op en geeft bezoekers de vaccinatie. 

• EHBO-er (Medical Support): houdt toezicht op de gevaccineerde mensen in de wachtruimte 

en schakelt de arts in bij bijzonderheden. 

• Beveiliger (Globe Security): is de gastheer, wijst bezoekers op de huisregels (geen foto’s of 

selfies nemen) en treedt de-escalerend op indien nodig. 

 

Flyer 

Er is een flyer ontwikkeld om mensen uit te nodigen de prikbus te bezoeken (zie bijlage 3). De flyer is 

ontwikkeld met het idee dat wanneer wijkbewoners vragen hebben over het vaccin, zij bij de prikbus 

langs kunnen gaan. Hier kunnen zij zich laten informeren en, wanneer zij willen, kunnen zij zich ook 

laten vaccineren. Op de flyer worden diverse motieven genoemd die voor mensen van belang zijn 

om zich te laten vaccineren, zoals bescherming bieden voor jezelf en anderen, maar ook meer 

persoonlijke doeleinden zoals gemakkelijker op vakantie in het buitenland kunnen gaan (Freeman et 

al., 2021). Verder staan er verschillende data, tijden en locaties op de flyer die aangeven waar en 

wanneer de prikbus aanwezig zou zijn. De flyer is verspreid in de wijken C en D.   
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De flyer is de enige interventie in dit onderzoek waarbij de GGD schriftelijk informatie huis-aan-huis 

heeft verstrekt aan de doelgroep. Hierbij was het van belang dat de taal en de toon aansloot bij de 

doelgroep. Het ontwikkelen van de flyer is daarom zorgvuldig aangepakt. Meerdere versies van de 

flyer zijn afgestemd met de GGD en de doelgroep, met als resultaat een flyer die oproept om naar de 

prikbus te komen.  

 

Bij de ontwikkeling van de flyer is gebruik gemaakt van pretesting bij de doelgroep, specifiek mensen 

met een achterstand tot de Nederlandse taal. Om deze reden is er gesproken met een 

ervaringsdeskundige, namelijk een laaggeletterde persoon. De problemen waar mensen uit deze 

doelgroep bij dit soort flyers tegenaan lopen zijn er zo uitgehaald. Zo is er bijvoorbeeld veel gebruik 

gemaakt van pictogrammen en zijn zinnen zo eenvoudig mogelijk opgesteld om verwarring te 

voorkomen. De flyer is daarnaast nog een keer getest, deze keer bij mensen met een niet-westerse 

migratieachtergrond en bij mensen die twijfelden over het nemen van een vaccinatie. Alle 

deelnemers hadden als hoogste opleidingsniveau het mbo afgerond.  

 

Er is gevraagd naar het effect van de flyer op de deelnemers van de pretest. Het doel van de flyer 

was duidelijk voor de doelgroep. De informatie werd goed overgebracht en het was duidelijk wat de 

functie was van de onderdelen in de flyer. Voor twijfelaars was de flyer zelf niet voldoende om hen 

over de streep te trekken. Deelnemers gaven aan dat er meer nadruk moest komen te liggen op het 

feit dat je door de flyer werd uitgenodigd om naar de bus te komen. Verder was het 

telefoonnummer van de informatielijn weggehaald, omdat twee telefoonnummers verwarrend 

werkte. Alleen het telefoonnummer van de afsprakenlijn bleef op de flyer staan. Tenslotte waren 

een aantal iconen en stukken tekst onduidelijk. Deze uitkomsten zijn meegenomen en aangepast in 

de definitieve versie. 

 

De flyer is uiteindelijk bij mensen in de brievenbus bezorgd in geselecteerde postcodegebieden in 

wijk C en D. Verder zijn de flyers op vier verschillende momenten uitgedeeld in wijk D. Twee keer op 

dag voordat de prikbus er stond, en twee keer op de dag zelf. Via de gemeente is de flyer ook 

verspreid via een persbericht in de Regiobode en in verschillende locaties in plaatsen waar wijk C en 

D onderdeel van zijn, zoals buurthuizen, bibliotheken en inloophuizen. Verder is de flyer in wijk D 

uitgedeeld door medewerkers van Promotiebedrijf S.M.I.L.E. op de dag voordat de prikbus daar zou 

staan. Op de dag zelf werd er ook geflyerd, maar dan door medewerkers van de GGD. Dit met als 

doel om zoveel mogelijk naar de prikbus te laten komen. 
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Meting 

Om de effectiviteit van de interventies te meten zijn de interventies per wijk ingedeeld. Per 

interventie is vastgesteld op welke wijze de effectiviteit gemeten kon worden. De verwachting was 

dat er in de dataverzameling van vaccinatie registraties ruis kon ontstaan, omdat de registraties niet 

specifiek gefilterd konden worden op de kenmerken van de doelgroep maar slechts op postcode. 

Om die reden zou enkel kwantitatieve data geen zuiver beeld kunnen geven van de 

vaccinatiebereidheid van de doelgroep. Om deze reden is gekozen voor een combinatie van 

kwantitatieve en kwalitatieve meetmethoden. Hieronder wordt per interventie toegelicht op welke 

wijze de effectiviteit is gemeten. 

 

Dataverzameling bijeenkomsten 

Bij de bijeenkomsten is er gebruik gemaakt van een turflijst om het aantal bezoekers bij te houden. 

Daarnaast zijn er interviews gehouden met bezoekers. De turflijst is gebruikt bij een bijeenkomst 

voor vrouwen in een wijkcentrum in wijk B. Bij deze bijeenkomst zijn 9 bezoekers geïnterviewd door 

een vrouwelijke medewerkster van de GGD om de motieven en weerstanden rondom vaccineren, de 

effectiviteit van de bijeenkomst en de gedragsintentie uit te vragen. Om in kaart te brengen in 

hoeverre de bijeenkomsten leiden tot meer gemaakte prikafspraken in vergelijking met een 

controlegroep, was het oorspronkelijk de bedoeling om het aantal gemaakte prikafspraken te 

monitoren in de registraties van de GGD. Door de oplopende besmettingsgraad in Nederland in juli 

2021 hebben er slechts twee bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, waar er bij één bijeenkomst ook 

deelnemers zijn geïnterviewd. Bij deze bijeenkomst was een groep vrouwen die grotendeels al 

gevaccineerd was. Om die redenen is ervoor gekozen om geen registraties van het aantal gemaakte 

prikafspraken in kaart te brengen voor deze interventie.  

 

Dataverzameling informatiebus 

Voor de inzet van de informatiebus is er ook weer gebruik gemaakt van een turflijst en interviews. 

Op elke dag en op elke locatie turfden de GGD-medewerkers in de bus het aantal bezoekers, het 

aantal gemaakte prikafspraken en het aantal gemaakte vervoersafspraken. Op initiatief van de GGD-

medewerkers in de bus is er na enkele dagen ook in de turflijst de mogelijkheid opgenomen om te 

registeren over welke onderwerpen er vragen zijn gesteld. In wijk A zijn enkele interviews 

afgenomen bij bezoekers van de infobus en GGD-medewerkers die in de infobus werkzaam waren 

om de motieven en weerstanden rondom vaccineren, de effectiviteit van de bijeenkomst en de 
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gedragsintentie uit te vragen. In bijlage 1 staat het interviewschema voor de bijeenkomsten en 

infobussen. 

 

Om in kaart te brengen in hoeverre de infobus leidt tot meer gemaakte prikafspraken in vergelijking 

met een controlegroep, was het oorspronkelijk de bedoeling om het aantal gemaakte prikafspraken 

te monitoren in de registraties van de GGD. Omdat er vanuit de turflijsten duidelijk werd dat de 

meeste bezoekers al gevaccineerd waren en er nauwelijks prikafspraken werden gemaakt in de 

infobus, is ervoor gekozen om voor deze conditie geen registraties meer van het aantal gemaakte 

prikafspraken in kaart te brengen. 

 

Dataverzameling prikbus 

Voor de inzet van de prikbus is gebruik gemaakt van GGD-registraties over het aantal gezette 

vaccins, zijn interviews gehouden en zijn vragenlijsten ingevuld. Omdat de GGD in de data 

onderscheid kan maken in waar een vaccin is gezet, was het niet nodig om turflijsten te gebruiken 

voor het aantal bezoekers in de bus.  

 

Met behulp van het GGD-coronadashboard is er gekeken of de prikbus het totaal aantal vaccinaties 

van inwoners uit de onderzoekswijken heeft verhoogd, vergeleken met het aantal vaccinaties van 

inwoners in een controlegroep (kwetsbare wijken in een andere GGD-regio waar op dat moment 

geen andere interventies werden uitgevoerd).  

 

Om te kijken of er een toename te zien is in de cijfers, is de data geanalyseerd met SPSS. De data zijn 

geanalyseerd met een two-way-ANOVA. Via deze is er een vergelijking gemaakt tussen het 

gemiddeld aantal prikken dat per dag is uitgevoerd in de periode dat de prikbus in de wijken heeft 

gestaan. Dit is vergeleken met het aantal prikken per dag in de controlewijken. 

 

Bij de prikbus zijn er ook vragenlijsten uitgezet die bezoekers vrijwillig konden invullen. Deze 

vragenlijst ging over hun ervaring in de prikbus en hun redenen om naar de prikbus te komen. 

Bezoekers konden de vragenlijst invullen in de 15 minuten die zij na de vaccinatie op de locatie 

moeten wachten. Daarnaast zijn er 29 interviews afgenomen bij bezoekers van de prikbus in wijk C 

en D om dieper in te gaan op de motieven voor mensen om gebruik te maken van de prikbus. In 

bijlage 2 staat het interviewschema voor mensen die in de prikbus zijn geïnterviewd na het zetten 

van het vaccin. De conclusies hiervan worden later in het rapport besproken. 
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Dataverzameling flyer 

Om de effectiviteit van de flyer te meten, is gebruik gemaakt van GGD-registraties over het aantal 

gezette vaccins en de eerdergenoemde vragenlijst in de prikbus. Er is een vergelijking gemaakt 

tussen het aantal gezette vaccins in de prikbussen tussen de wijken die wel- en de wijken die geen 

flyer hebben ontvangen. Deze data zijn door middel van een one-way-ANOVA geanalyseerd. 

 

In de vragenlijst beantwoorden bezoekers van de prikbus de vraag via welke weg zij van de prikbus 

gehoord hebben. Zij kunnen hier aangeven dat zij een flyer van de GGD hebben ontvangen. 

 

Belangrijk om in het oog te houden, is dat er slechts data wordt gebruikt die door de GGD is 

verzameld. Data van huisartsen worden niet meegenomen in dit onderzoek. 

 

Condities 

Voor dit onderzoek waren de onderzoekswijken oorspronkelijk ingedeeld zoals genoemd. Doordat 

de inzet van bijeenkomsten door de oplopende besmettingsgraad voortijdig zijn beëindigd en de 

turflijsten inzicht gaven in het bereik van de informatiebussen, bleven er uiteindelijk een aantal 

condities over waar de verschillen tussen werden onderzocht. Dit zijn:  

1. De prikbus [Wijk A & B, vanaf week 31] 

2. De combinatie van de prikbus & de flyer [Wijk C & D, vanaf week 32] 

3. De controleconditie, om de vergelijking te kunnen maken met de twee eerdergenoemde 

condities [kwetsbare wijken in een andere GGD-regio waar nog geen interventies hebben 

plaatsgevonden] 

 

Er werd een voor- en nameting gedaan bij alle drie de condities. Het totaal aantal gezette prikken in 

de geselecteerde postcodegebieden en de (relatieve) toename door de prikbus (en flyer) zijn 

gemeten. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek per deelvraag gerapporteerd. Inzichten 

worden gedeeld die zijn opgehaald in het onderzoek.  

 

Deelvraag 1 - Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van 

bijeenkomsten over vaccinaties? 

De vraag of bijeenkomsten over vaccinaties bijdragen aan het wegnemen van barrières en twijfels 

om je te laten vaccineren, bleek lastig te beantwoorden. Vanaf week 27 (5 juli 2021) werden de 

georganiseerde bijeenkomsten geannuleerd vanwege het oplopende aantal besmettingen. Hierdoor 

was het niet mogelijk om meer fysieke bijeenkomsten te organiseren. Er zijn uiteindelijk twee 

bijeenkomsten doorgegaan. Bij een van deze twee bijeenkomsten bleek dat een groot deel van de 

bezoekers al gevaccineerd was. Het werd duidelijk dat een deel van deze groep wel nog angstig was 

ten opzichte van het vaccin. De vragen die de deelnemers hadden, zijn beantwoord door artsen en 

medewerkers van de GGD.  

 

Hoewel deelnemers al grotendeels gevaccineerd waren, heeft de bijeenkomst er wel voor gezorgd 

dat vragen van bezoekers op een goede manier zijn beantwoord waardoor twijfels zijn 

weggenomen. Deelnemers met een positieve ervaring met deze bijeenkomsten, nemen die 

informatie mogelijk mee in hun eigen netwerk. Hierdoor ontstaat er een kans op positieve mond-op-

mondreclame over de bijeenkomsten bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn.  

 

Deelvraag 2 - Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van mobiele 

infobussen waar vragen over vaccinaties gesteld kunnen worden? 

Om te onderzoeken of de infobus effectief om barrières en twijfels weg te nemen om je te laten 

vaccineren, zijn er gesprekken gevoerd met zowel medewerkers van de GGD als bezoekers van de 

infobus en zijn er turflijsten bijgehouden door de medewerkers van de GGD die bij de infobus 

aanwezig waren.  

 

Gesprekken bezoekers en GGD-medewerkers bij de infobus 

De gesprekken met medewerkers en bezoekers van de infobus zijn toen de infobus in plaats A 

aanwezig was. Dit was op een dinsdagochtend in juli. De infobus stond op een plein met 
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verschillende winkels en supermarkten. Bezoekers van deze winkels liepen voorbij de infobus en 

enkelen bleven hangen om een vraag te stellen. Aan bezoekers is gevraagd naar hun ervaringen bij 

de infobus en de reden waarom zij langskwamen. De meeste mensen kwamen hoofdzakelijk langs 

voor praktische informatie. Bijvoorbeeld over de tijd die moest zitten tussen het krijgen van twee 

vaccins, over vakanties en reizen en over het testen na contact met een besmette persoon. De 

meeste mensen die langskwamen hadden weinig tot geen twijfels over- of weerstand tegen het 

vaccin.  

 

Aan medewerkers van de GGD bij de infobus is gevraagd naar de effectiviteit van de infobus en het 

soort vragen dat zij het vaakst beantwoorden. Zij gaven aan dat die specifieke dag op deze locatie 

vrij weinig aanspraak was en dat de meeste bezoekers van de winkels en supermarkten de infobus 

voorbijliepen. Een belangrijke reden was dat het niet druk was op deze dag. De GGD-medewerkers 

hadden hun twijfels over de gekozen locatie. Zij hadden het idee dat er meer aanspraak zou zijn op 

andere locaties in de buurt. Ook was het deze dagen regelmatig slecht weer, waardoor de aanspraak 

van de infobus ook niet altijd optimaal was. Wel gaven zij aan dat zij veel praktische vragen 

ontvingen, vergelijkbaar met het antwoord dat veel bezoekers gaven. 

 

Turflijsten 

Aan GGD-medewerkers die werkzaam waren bij de infobus is gevraagd of zij dagelijks een turflijst 

konden bijhouden. Op deze turflijst hielden zij bij hoeveel mensen zij per locatie spraken en waar de 

gesprekken over gingen.  

 

In totaal hebben de GGD-medewerkers van de infobus 518 mensen gesproken. Deze aantallen zijn 

als volgt verdeeld over verschillende locaties: A (333), C (107), D (80). Van 291 bezoekers is in kaart 

gebracht over welke onderwerpen zij vragen stelden. Er zijn in totaal 422 vragen geregistreerd. Dit 

komt omdat sommige bezoekers meerdere vragen hadden. Hieronder (figuur 1) wordt weergeven 

hoeveel procent van de bezoekers vragen hadden per onderwerp. 
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Figuur 1: Onderwerpen die aan bod zijn gekomen bij de infobus 

 

Van 227 bezoekers waarvan de onderwerpen niet in kaart zijn gebracht, is bijgehouden hoeveel 

vervoers- en prikafspraken er voor hen zijn gemaakt. Er is maar één keer aangegeven dat er een 

prikafspraak voor iemand is gemaakt. Op een andere dag is het wel vijfmaal geprobeerd, maar 

werkte de site niet naar behoren. 

 

De resultaten van de turflijsten laten zien dat het merendeel van de bezoekers vragen had over veel 

verschillende onderwerpen. Waar de oorspronkelijke verwachting was dat bezoekers met name 

vragen zouden hebben met betrekking tot twijfel en angst over het vaccin, gingen vragen meer over 

praktische zaken, zoals het maken en verzetten van afspraken. De onderwerpen die het meest aan 

bod kwamen waren reizen en vakantie en de QR-code of coronacheck. Het is goed mogelijk dat de 

periode van het aanbieden van de infobus invloed kan hebben op het effect. In de zomer waren er 

veel vragen of het mogelijk was om op vakantie te gaan. Het is dan ook logisch dat dit soort vragen 

in de toen bij de informatiebus terecht zijn gekomen. De infobus heeft langer gereden dan alleen in 

de periode van het onderzoek. Het is mogelijk dat het type vragen anders was buiten de 

onderzoeksperiode. 
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Deelvraag 3 - Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van een 

mobiele prikbus waar mensen vragen kunnen stellen en zich kunnen laten 

vaccineren? 

Om te onderzoeken of de prikbus ervoor heeft gezorgd dat barrières en twijfels bij mensen worden 

weggenomen om zich toch te laten vaccineren, zijn in de prikbus vragenlijsten uitgezet en zijn 

interviews gehouden met mensen die zich net hadden laten vaccineren in de prikbus. Met de 

vragenlijst is achterhaald wat de ervaringen waren van mensen die zich lieten vaccineren in de 

prikbus. Daarnaast zijn interviews gehouden met mensen die zich hebben laten vaccineren in de 

prikbus. Hier zijn motieven en weerstanden voor en tegen het vaccin en vaccineren in de prikbus 

uitgevraagd. 

 

Vragenlijst in de prikbus 

Aan bezoekers van de prikbus is gevraagd of zij vrijwillig en anoniem een korte digitale vragenlijst in 

wilden vullen na het zetten van de prik. Deze vragenlijst is tijdens de onderzoeksperiode in alle 

prikbussen in Gelderland-Midden meegegeven. De vragenlijst bestond uit verschillende vragen, 

bijvoorbeeld over hoe mensen van de prikbus afweten, hoe zij de prikbus beoordelen en waarom zij 

kiezen voor de prikbus. In totaal hebben er 519 mensen de vragenlijst ingevuld. Deze aantallen zijn 

als volgt verdeeld over verschillende locaties: Arnhem (257), Velp (54), Dieren (48),  Lobith (47), Ede 

(41), Barneveld (28), Zevenaar (16), Nijkerk (15), Elst (10), Wageningen (2) en Doesburg (1). De 

resultaten van de vragenlijst worden hieronder worden besproken.1  

 

De gemiddelde leeftijd was 40 jaar oud. Er hebben 298 mannen de vragenlijst ingevuld (57%) en 218 

vrouwen (42%). 2 personen vinkten ‘anders’ aan bij geslacht en één persoon wilde het niet zeggen.  

De bezoekers van de prikbus kwamen uit verschillende gemeenten. Hieronder wordt de verdeling 

weergegeven. De bezoekers van de prikbus kwamen uit verschillende gemeenten. Hieronder (figuur 

2) wordt de verdeling weergegeven.  

 

1 De percentages zijn afgerond naar hele getallen. Hierdoor kan het voorkomen dat ze bij sommige vragen de percentages niet exa ct tot 

100% optellen. 



 

 

 

19 

  

Figuur 2: Woonplaats van bezoekers prikbus2 

 

Aan bezoekers is ook gevraagd hoe zij van de prikbus gehoord hadden (zie figuur 3). Bezoekers die 

‘anders’ aangaven wisten het doordat zij toevallig langsliepen, via een regionale krant of tijdschrift, 

via de tv, via telefonisch contact of via hun huisarts. 

 

Figuur 3: Hoe zijn mensen bekend met de prikbus? 

 

Als laatste is gevraagd hoe bezoekers hun bezoek in de prikbus hebben ervaren. Gemiddeld geven 

bezoekers hun ervaring een 9.2 Dit cijfer was zo hoog omdat bezoekers de prikbus op een goede plek 

vonden staan. Zij vonden daarnaast dat de prikbus gemakkelijk te bereiken was. Als laatste vonden 

zij dat de prikbus op een goede dag aanwezig was en dat de openingstijden goed waren. 

 

 

2 Onder overig vallen gemeenten waar <2% van de deelnemers (≥ 10 mensen) vandaan kwamen. 
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Interviews prikbus 

Naast de digitale vragenlijst zijn ook interviews afgenomen bij mensen die zich in de prikbus hebben 

laten vaccineren. Het doel was om motieven te achterhalen waarom mensen zich lieten vaccineren 

en waarom zij kozen voor de prikbus. Daarnaast is uitgezocht of er al eerder weerstanden speelden 

om zich niet te laten vaccineren. 

 

Er zijn in totaal 29 interviews afgenomen onder bezoekers van de prikbus, waarvan 16 in wijk D en 

13 in wijk C. Op 18 augustus 2021 is van 11:00-15:00 uur in wijk D geïnterviewd. Op 19 augustus is 

van 09:00-13:00 uur in wijk C geïnterviewd. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewde bezoekers 

was 44 jaar oud. De conclusie van deze interviews staat hieronder beschreven. 

 

Conclusie interviews prikbus 

Voor de meeste mensen die zich bij de prikbus hebben laten vaccineren is de belangrijkste reden dat 

zij zich gedwongen voelen. Deze mensen hebben het idee dat zij zonder vaccin niet meer mee 

kunnen in de maatschappij zonder dat zij zich constant (betaald) moeten laten testen. Verder speelt 

het mee dat het een stuk makkelijker wordt wanneer mensen gevaccineerd zijn. Mensen kunnen zo 

bijvoorbeeld makkelijker op vakantie. Als laatste motief wordt zichzelf en anderen beschermen 

genoemd. 

Mensen vinden het grootste voordeel van de prikbus dat het een stuk makkelijker en 

laagdrempeliger is vergeleken met de reguliere vaccinatiestraat. Geen afspraak, niet ver moeten 

reizen en het feit dat er maar één prik nodig is, is voor mensen een groot voordeel.   

De grootste twijfels om het vaccin te nemen zijn twijfels over de langetermijngevolgen. Mensen 

voelen zich gezond en willen geen vaccin nemen wanneer ze denken toch niet ziek te worden. Ook 

het feit dat mensen het gevoel krijgen dat het vaccin opgedrongen wordt, zorgt voor veel 

weerstand. 

Mensen die zich hebben laten vaccineren, geven aan dat het voor twijfelaars of weigeraars van het 

vaccin zou kunnen helpen om het vaccin te verplichten. Al geven zij zelf aan dat dit geen wenselijke 

oplossing is. Verder geven zij aan dat het kan helpen wanneer de omgeving van twijfelaar 

gevaccineerd is. Als laatste zou het volgens gevaccineerden kunnen helpen wanneer twijfelaars een 

persoonlijk belang krijgen bij het nemen van het vaccin, zoals makkelijker toegang krijgen tot 

evenementen en eenvoudiger kunnen reizen.  
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Deelvraag 4 - In hoeverre draagt de prikbus bij aan de vaccinatiebereidheid van de 

doelgroep? 

Om erachter te komen of de prikbus ook daadwerkelijk heeft geleid tot meer vaccinaties, is er 

gekeken wat het verschil was in het totaal aantal prikken in de vier verschillende wijken voor- en 

nadat de prikbus er heeft gestaan. 

 

Aantal gezette prikken 

Om te kijken wat het effect is geweest van de prikbus is er gekeken of inwoners van wijken (A, B, C & 

D) vaker in de prikbus zijn geprikt dan inwoners van wijken (E, F, G & H). Het aantal gezette prikken 

van inwoners uit experimentele wijken is vergeleken met het aantal prikken van inwoners uit 

controlewijken. Daarbij is er in beide condities een voor- en nameting gehouden. De voormeting 

duurde van 5 juli t/m 1 augustus. De nameting duurde van 2 augustus t/m 29 augustus. 

 

Er zijn tijdens de voormeting gemiddeld 83 prikken per dag gezet bij inwoners uit de wijken A, B, C & 

D. Bij inwoners uit de controleconditie waren dit er ongeveer 106. Tijdens de nameting werden er in 

de bij inwoners uit de experimentele conditie ongeveer 29 prikken per dag gezet. In de 

controleconditie waren dit er ongeveer 18 (zie tabel 1).  

 

 

 Voormeting 
 Nameting 

 

Vaccins 

Gemiddeld 

per dag 

Totaal Gemiddeld 

per dag 

Totaal  

A, B, C & D 83 2316 29 782 

E, F, G & H 
106 2982 18 496 

Totaal 
95 5298 23 1278 

Tabel 1: Totaal aantal en gemiddeld aantal vaccinaties in de experimentele en controleconditie 

 

In beide condities is er een daling te zien in het aantal gezette prikken per dag (zie figuur 4). In beide 

condities nam het aantal prikken per dag tijdens de nameting af ten opzichte van de voormeting. De 

afname in de controleconditie was 88 prikken per dag. De afname in de experimentele conditie was 

54 prikken per dag. 
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Vervolgens is er gekeken in hoeverre het verschil tussen deze condities van elkaar verschilde of niet 

en of de daling in het aantal prikken bij de ene conditie sterker was dan bij de andere. Uit een 

ANOVA blijkt dat de afname in beide condities niet significant van elkaar verschilt. Dit houdt in dat 

de daling in de experimentele conditie niet sterker is dan de daling in de controleconditie. De daling 

in het aantal gezette prikken verschilt dus niet in de twee condities (F=6547,784, p <.227).  

 

 

Figuur 4: vergelijking tussen controle- en experimentele conditie in het aantal vaccins d.m.v. de prikbus 

 

Zoals in tabel 1 te zien is zijn tijdens de nameting in totaal 1278 prikken gezet. Hiervan waren er 782 

voor inwoners uit de experimentele conditie en 496 voor inwoners uit de controleconditie. Van de 

782 prikken in totaal in de experimentele conditie zijn 120 prikken in de prikbus gezet. Dit is 15 

procent van de prikken tijdens de nameting in de experimentele conditie en 9 procent van alle 

prikken tijdens de volledige nameting. Het percentage prikbus-prikken is groter in de experimentele 

conditie dan het percentage in de controleconditie. Dit kan de minder steile afname van de 

experimentele conditie verklaren. Echter is het effect dus niet sterk genoeg om te zeggen dat de 

prikbus effectief is geweest. 
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Deelvraag 5 - Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van een flyer 

die mensen oproept om naar de prikbus te komen? 

Om te kijken of barrières en twijfels zijn weggenomen door de ontwikkelde flyer om mensen naar de 

prikbus te krijgen, zijn interviews in de prikbus gehouden onder mensen die zich hebben laten 

vaccineren. Ook is er gekeken naar de enquêtes die in de prikbus zijn verspreid.  

 

Vragenlijst & interviews 

De vragenlijst die onder de bezoekers van de prikbus was uitgezet, bevatte een vraag over hoe de 

bezoekers de aanwezigheid van de prikbus vernomen hebben. Van alle bezoekers had 3% dit 

vernomen door de flyer van de GGD. 

 

Er zijn tijdens de interviews geen mensen gesproken die naar de prikbus zijn gekomen via de flyer. Er 

is dus niet uitgezocht wat motieven en weerstanden waren van deze doelgroep en of de flyer ervoor 

heeft gezorgd dat mensen zich toch hebben laten vaccineren in de prikbus. Aangezien deze groep 

niet is gesproken tijdens de interviews, is lastig in te schatten in hoeverre mensen die de flyer 

hebben ontvangen van tevoren weerstand hadden en of dit door de flyer is weggenomen. Wat bij de 

vorige deelvraag duidelijk werd, is dat de prikbus voor veel mensen praktische barrières heeft 

weggenomen waardoor het toegankelijker werd om zich te laten vaccineren. Het is goed mogelijk 

dat mensen (in)direct door de flyer te weten zijn gekomen dat zij zich in de prikbus konden laten 

vaccineren. Mogelijk heeft de flyer voor een aantal mensen (de eerdergenoemde 3%) de drempel 

verlaagd om zich te laten vaccineren in de prikbus. Door deze groep bekend te maken met het 

concept, bestaat de kans dat dit tot extra prikbus-bezoekers heeft geleid. 

 

Deelvraag 6 - In hoeverre draagt de flyer bij aan de vaccinatiebereidheid van de 

doelgroep? 

Om te kijken naar het effect van de flyer die is ontwikkeld om mensen naar de prikbus te laten 

komen, is er gekeken naar het aantal vaccinaties in de wijken waar de flyer is uitgezet vergeleken 

met de wijken waar dit niet is gebeurd. 

 

Aantal gezette prikken 

Er is gekeken of de flyer het aantal gezette vaccins heeft verhoogd. Dit is gedaan door de wijken 

waar de flyer is bezorgd en uitgedeeld (C & D) te vergelijken met de wijken waar inwoners geen flyer 
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hebben gekregen. 68 bewoners van de wijken C & D hebben zich in de prikbus laten vaccineren. In 

de experimentele conditie gebeurde dit op zeven verschillende dagen. 51 inwoners uit de wijken A & 

B hebben zich in de prikbus laten vaccineren in dezelfde periode (zie tabel 2). Dit deden zij op 11 

dagen verschillende dagen. 

 

 Totaal aantal prikken Prikken per dag 

Geen flyer (A & B) 51 7 

Wel flyer (C & D) 68 14 

Tabel 2: Vaccinaties in de prikbus 

 

In wijken C & D werden er gemiddeld ongeveer 15 prikken gezet per dag dat de prikbus er stond. In 

de wijken A & B waren dit ongeveer 7 prikken per dag dat de prikbus aanwezig was (zie figuur 5). Uit 

een ANOVA blijkt dat het verschil tussen deze condities significant is. Het gemiddeld aantal gezette 

prikken per dag in de wijken C & D ligt significant hoger dan het gemiddeld aantal prikken per dag in 

de wijken A & B (F= 115,690, p <.001).  

 

 

Figuur 5: Effect van de flyer op het aantal prikken per dag 
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Hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden er conclusies getrokken aan de hand van de gevonden resultaten. Verder 

zullen er concrete aanbevelingen volgen op basis van de resultaten en conclusies. 

 

Conclusies 

Deelvraag 1 - Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van bijeenkomsten 
over vaccinaties? 

Uit interviews bleek dat dat vragen van bezoekers goed beantwoord konden worden. De 

bijeenkomsten zijn zo ingericht dat wanneer mensen vragen, angsten of twijfels hadden, deze 

weggenomen konden worden door artsen en medewerkers van de GGD. Doordat er niet meer 

bijeenkomsten georganiseerd konden worden is het onduidelijk of deze bijeenkomsten ook effectief 

zouden zijn wanneer er alleen maar ongevaccineerde bezoekers op afgekomen zouden zijn. De 

bijeenkomsten lijken een positief middel te zijn om direct in contact te komen met de doelgroep 

waardoor twijfels op een laagdrempelige maar effectieve manier weggenomen kunnen worden.  

 

Deelvraag 2 - Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van mobiele 
infobussen waar vragen over vaccinaties gesteld kunnen worden? 

Op basis van de gesprekken en de turflijsten is geconcludeerd dat de informatiebus met name 

voorzag in de behoefte aan praktische informatie. Zo kwamen bezoekers met name met vragen over 

tijd tussen twee vaccinaties en vragen over vakantie. Vragen met betrekking tot het vaccin zelf 

kwamen veel minder aan bod bij de infobus. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de infobus niet 

direct bij heeft gedragen aan het wegnemen van barrières en twijfels voor mensen om zich te laten 

vaccineren. Dit specifieke doel is dus niet bereikt door deze interventie. Om deze reden is ervoor 

gekozen om de infobus niet meer mee te nemen als losse interventie in dit onderzoek. De infobus 

heeft wel veel praktische vragen weggenomen bij bezoekers en is daarom een nuttige interventie 

om onduidelijkheid en vragen bij inwoners weg te nemen. De infobus lijkt, net als de bijeenkomsten, 

een effectief middel om snel een redelijk grote doelgroep te bereiken. In tegenstelling tot de 

bijeenkomsten lijkt de infobus meer gericht op praktische vragen die bewoners hebben. Toch kan dit 

ook te maken hebben met het moment van het aanbieden van de infobus. Zo is het goed mogelijk 

dat mensen op dit moment (december 2021) sneller met twijfels naar de infobus gaan, bijvoorbeeld 

vanwege vragen of twijfels over de boostercampagne of het vaccineren van kinderen. Mogelijk 
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waren in juli al redelijk veel mensen gevaccineerd, waardoor er met name praktische vragen 

overbleven (Rijksoverheid, 2021) 

 

Deelvraag 3 - Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van een mobiele 
prikbus waar mensen vragen kunnen stellen en zich kunnen laten vaccineren? 

De prikbus heeft voor veel mensen praktische barrières weggehaald. De prikbus maakt het voor 

mensen een stuk makkelijker en toegankelijker om zich te laten vaccineren. Vooral mensen die 

minder mogelijkheden hebben om ver te reizen of mensen die prikangst hebben, halen veel 

voordeel uit de prikbus. Verder wordt de prikbus zeer positief beoordeeld door de mensen die zich 

daar hebben laten vaccineren. Dit draagt bij aan positieve mond-tot-mondreclame, dat ervoor kan 

zorgen dat meer mensen zich via de prikbus laten vaccineren. 

 

Waarschijnlijk haalt de prikbus minder vaak twijfels weg bij mensen. De meeste mensen die zich bij 

de prikbus laten vaccineren, hebben van tevoren al besloten dat zij een vaccin willen nemen. De 

prikbus haalt op dat moment niet de twijfel weg, dat is vaak al op een eerder moment gebeurd. Toch 

is er een groep die toevallig langsloopt en op dat moment besluit zich te laten vaccineren. Door de 

laagdrempelige werking in combinatie met kunde van medewerkers, worden voor deze groep zo 

toch de laatste twijfels weggenomen. Toch blijft de prikbus met name een effectief middel om 

praktische bezwaren en barrières weg te nemen.  

 

Deelvraag 4 - In hoeverre draagt de prikbus bij aan de vaccinatiebereidheid van de 
doelgroep? 

Het was de verwachting dat de prikbus zou zorgen voor een hoger aantal gezette prikken ten 

opzichte van de controlewijken. Echter werd na de analyse duidelijk dat er in beide condities een 

afname te zien was in het aantal gezette prikken. Met dit in het achterhoofd was de verwachting dat 

de daling van het aantal prikken in de experimentele conditie minder zou zijn dan de daling in de 

controleconditie. Dit bleek na de analyse niet zo te zijn. De daling was in beide condities ongeveer 

gelijk.  

 

In beide condities was er sprake van een daling. Wel was de daling in de experimentele conditie 

minder steil. Het is mogelijk dat wanneer de prikbus een langere periode had gereden en er dus 

meer tijd was geweest, dat deze daling wel significant had verschild met de controlegroep.  
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Als laatste is het goed om te bedenken dat er is gekeken naar inwoners uit verschillende wijken. Het 

is mogelijk dat de inwoners van wijken A, B, C en D in een andere wijk hun vaccin hebben gehaald 

dan in de wijk waar zij wonen. Dit kan zorgen voor een lichte vertekening van de cijfers. Vanwege 

anonimiteit is het niet mogelijk om uit te zoeken op welke schaal dit is gebeurd. Wel is het 

aannemelijk dat mensen zich zo dicht mogelijk bij hun woonplaats hebben laten vaccineren, ook 

omdat reisafstand een belangrijk motief was om zich te laten vaccineren bij de prikbus. 

 

Deelvraag 5 - Worden barrières en twijfels weggenomen aan de hand van een flyer die 
mensen oproept om naar de prikbus te komen? 

Het is lastig te zeggen of de flyer barrières en twijfels heeft weggenomen. Met name de mate waarin 

twijfels worden weggenomen lastig in te schatten aangezien vooraf niet is onderzocht of er twijfels 

aanwezig waren bij de doelgroep die de flyer heeft ontvangen. De kans is wel aanwezig dat de flyer 

barrières heeft weggenomen. Zo heeft 3% van de prikbusbezoekers de bus via de flyer ontdekt. Voor 

deze mensen heeft de flyer in ieder geval al bijgedragen. Daarnaast is het mogelijk dat er mond-tot-

mond reclame heeft plaatsgevonden na het lezen van de flyer, waardoor het werkelijke percentage 

misschien nog wel hoger ligt. 

 

Deelvraag 6 - In hoeverre draagt de flyer bij aan de vaccinatiebereidheid van de doelgroep? 

Door middel van kwantitatieve data is geanalyseerd wat het effect is geweest van de flyer op het 

aantal prikbus-prikken. Uit de analyse kwam naar voren dat er gemiddeld per dag meer prikken 

werden gezet bij inwoners uit wijken waar de flyer wel was bezorgd en uitgedeeld dan bij inwoners 

van wijken waar flyer is bezorgd. Het lijkt er dus op dat de flyer voor een hogere opkomst in de 

prikbus heeft gezorgd.  

 

Omdat er gekeken wordt naar het aantal prikken in de prikbus, was het niet mogelijk om een 

voormeting te houden. Hierdoor moet en een kanttekening bij de resultaten worden geplaatst. 

Mogelijk kan het gevonden resultaat ergens anders door worden verklaard. Denk aan de locatie 

prikbus of de dag dat deze er stond. Mogelijk heeft dit voor het verschil in prikken tussen de wijken 

gezorgd en niet de flyer.  

 

Algemeen 

In het gehele onderzoek komt terug dat het erg lastig is om (sterk) twijfelende mensen over te halen 

zich toch te laten vaccineren. Het lijkt erop dat mensen die zodanig twijfelen dat ze hun keuze 

blijven uitstellen, lastig over te halen zijn om zich toch te laten vaccineren. Dit komt terug bij de 
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infobus, de prikbus en de flyer. Zowel uit kwantitatieve dat als kwalitatieve data zoals interviews, 

komt naar voren dat mensen die heel erg twijfelen zich niet nauwelijks laten beïnvloeden door een 

van deze interventies. 

 

Wat wel een trend lijkt te zijn is dat bepaalde interventies goed lijken te werken bij mensen die zich 

vanwege praktische motieven nog niet hebben laten vaccineren. Met name de prikbus is hier een 

goed voorbeeld van. Uit de resultaten blijkt de prikbus vanwege het laagdrempelige karakter zich 

uitstekend leent om mensen over te halen, zich toch te laten vaccineren. Mensen die in eerste 

instantie niet de mogelijkheid hebben of zien om zich te laten vaccineren, krijgen dat makkelijker via 

de prikbus. Uit de kwantitatieve data was geen effect te zien van de prikbus, maar uit de interviews 

en vragenlijsten blijkt dat de prikbus voor veel mensen die zich daar hebben laten vaccineren een 

effectief middel was om praktische barrières weg te nemen. 

 

Het blijft lastig om weerstanden weg te nemen bij mensen die twijfelen over het nut of veiligheid 

van het vaccin. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat deze groep mensen niet naar de 

interventies komen. Zowel de bijeenkomsten, de infobus als de prikbus worden vrijwel niet bezocht 

door mensen die sterk twijfelen over het vaccin. Enige vorm van motivatie lijkt nodig te zijn om 

mensen te kunnen bereiken met een van de interventies uit dit onderzoek. 

 

Aanbevelingen 

Sluit aan bij bestaande groepen om twijfels weg te nemen 

Met de interventies uit het huidige onderzoek werden mensen met sterke twijfels over het vaccin 

niet bereikt. Ondanks dat de infobus en de prikbus in kwetsbare wijken zijn ingezet, lijkt er meer 

nodig om mensen te motiveren om met twijfels naar de bussen toe te komen. Het is daarom 

raadzaam om op zoek te gaan naar manieren om de doelgroep op zo’n manier te bereiken dat er 

vanuit de doelgroep weinig acties nodig zijn.  

 

Bijeenkomsten met sleutelfiguren zijn in potentie en goede manier om twijfels weg te nemen en 

misvattingen te ontkrachten. Door deze interventie in te zetten bij al bestaande bijeenkomsten is er 

vanuit de doelgroep geen extra actie nodig.  
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Prikbus inzetten om praktische barrières weg te nemen  

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de prikbus voor een bepaalde groep mensen 

voordelen heeft. De prikbus maakt het laagdrempeliger voor mensen om de prik te gaan nemen en 

neemt dus vooral praktische barrières weg. De prikbus kan voor dat doel ook in de toekomst goed 

ingezet worden in latere fases van de pandemie. Voor mensen die geen vervoer hebben naar 

reguliere priklocaties blijft de prikbus bijvoorbeeld een goede manier om die praktische barrière weg 

te nemen. 

 

Om het aantal bezoekers aan een prikbus te verhogen, lijkt het op basis van dit onderzoek ook nuttig 

te zijn om op maat huis-aan-huis flyers te verspreiden. Deze verhogen de aandacht voor 

aanwezigheid van de prikbus in de buurt en geven ook de mogelijkheid om in te spelen op de twijfels 

en barrières die mensen ervaren rondom het vaccineren. De ontwikkelde flyer is daarnaast 

beschikbaar om aan te passen en in te zetten in andere wijken. 

 

Onderzoek aanknopingspunten voor de infobus  

De infobus is in theorie een goede aanvulling op bijeenkomsten omdat het de mogelijkheid geeft om 

persoonlijke situaties en vragen te bespreken. In het huidige onderzoek heeft de infobus echter niet 

dat effect gehad. Het is raadzaam om verder te onderzoeken wat aanknopingspunten zijn om meer 

mensen gebruik te laten maken van de infobus of andere manieren om betrouwbare antwoorden te 

krijgen op persoonlijke vragen rondom vaccineren. 

 

Betrek de doelgroep bij het selecteren en uitwerken van interventies 

Het betrekken van de doelgroep bij het ontwikkelen van de flyer zorgde ervoor dat het taalniveau en 

de boodschap in flyer zo goed mogelijk aansloten bij de doelgroep. Bij het selecteren en uitwerken 

van toekomstige interventies is het raadzaam om doelgroepen te betrekken bij de ontwikkeling van 

de interventie.  

 

Oorspronkelijke plan vs. de realiteit (lessen voor de toekomst) 

Tijdens dit onderzoek hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot Covid-19 in 

Nederland. De cijfers, het beleid en het gedrag van mensen is in deze periode veel veranderd. Dit 

heeft invloed gehad op het onderzoek. Zowel op de onderzoeksopzet als op de dataverzameling. In 

dit stuk wordt het oorspronkelijke plan voor het onderzoek en de dataverzameling geschetst en 
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wordt toegelicht op welke manier de opzet is aangepast in de praktijk. Ook worden de leerpunten 

vanuit de samenwerking en het onderzoeksproces gedeeld.  

 

Onderzoeksopzet 

De GGD Gelderland Midden selecteerde in afstemming met het Gedragsteam verschillende 

interventies om de vaccinatiebereidheid van de gekozen doelgroep te verhogen. Dit waren 3 

bestaande interventies (bijeenkomsten, infobus en prikbus) en een nieuw te ontwikkelen interventie 

(huis-aan-huis informatie verspreiden, afgestemd op het taalniveau en de drijfveren van de 

doelgroep).  

 

Op basis van de gekozen interventies, de gekozen onderzoeksgebieden (wijk A, B, C en D) en de 

planning van de GGD was er een onderzoeksopzet bepaald. In de onderzoeksopzet waren de 

verschillende interventies en wijken ingedeeld in onderzoekscondities, zoals aangegeven in tabel 3. 

 

Interventie  Bijeenkomsten Infobus Prikbus Flyer 

Uitkomstvariabele 

 Aantal 

gemaakte 

prikafspraken 

Aantal 

gemaakte 

prikafspraken 

Aantal 

gezette 

vaccins 

Aantal 

bezoekers 

prikbus 

 

Locaties Wijk A X X X  

 Wijk B X X X  

 Wijk C  X X X 

 Wijk D   X X 

 

Controlewijken 

(E, F, G & H) 

    

Tabel 3: Oorspronkelijke onderzoeksopzet 

 

Elke interventie zou gedurende 4 weken lopen en gemonitord worden via verschillende 

meetmethoden (turflijsten, registraties en interviews). In juli is er gestart met de inzet van 

bijeenkomsten en de informatiebus. Vanaf augustus zou er een prikbus beschikbaar zijn die in de 

gehele regio ingezet ging worden, waaronder de wijken uit het onderzoek. 

 

Twee weken na de start van de interventies in juli is de inzet en organisatie van bijeenkomsten 

gestaakt vanwege de oplopende besmettingsgraad in Nederland. Het was niet langer verantwoord  

om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Drie weken na de start van de infobussen is ook de inzet 

van de infobus gestaakt in de onderzoeksgebieden. Dit had enerzijds te maken met de bemanning 
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van de bus die door de oplopende besmettingsgraad weer ingezet moest worden in bron- en 

contactonderzoek. Anderzijds werd op basis van de turflijsten en interviews al duidelijk dat de 

infobus voor het huidige onderzoek niet het gewenst bereik had. De turflijsten lieten zien dat er 

nauwelijks gebruik werd gemaakt van het maken van prikafspraken in de bus. Op basis van de 

interviews werd ook duidelijk dat de mensen die de bus bezochten niet tot de doelgroep van het 

onderzoek behoorden. De infobus is voor de bezoekers weliswaar zeker van waarde geweest, omdat 

zij zo de kans kregen om hun vragen te stellen over het vaccin. Omdat de doelgroep van dit 

onderzoek er niet mee werd bereikt was er gekozen om de interventie te stoppen. Het onderzoek 

richtte zich vanaf dat moment op de inzet van de prikbus in de wijken en de ontwikkeling van huis -

aan-huis informatie.  

 

Op basis van de beschikbaarheid van de prikbus is bepaald op welke momenten de prikbus in de 

gekozen onderzoeksgebieden zou worden ingezet in de maand augustus. De prikbus kon in elke wijk 

enkele keren worden ingezet, naast dat deze ook in andere kwetsbare wijken in de regio werd 

ingezet.  

 

De ontwikkeling van huis-aan-huis informatie was oorspronkelijk gericht op het overdragen van 

begrijpelijke informatie over vaccineren. Er was een flyer ontwikkeld waarop in eenvoudige taal en 

ondersteunende iconen informatie werd gegeven over het vaccin. Ook werden motieven benoemd 

om je te laten vaccineren (bijvoorbeeld makkelijker reizen of anderen beschermen) en werd er 

aangegeven waar mensen terecht konden met andere vragen. Op basis van ontwikkelingen in de 

praktijk is er in overleg met de GGD en een arts in de regio besloten om de boodschap van de flyer 

aan te passen. Dit had verschillende redenen: 

 

• De besmettingen liepen op, waardoor reizen weer meer regels kreeg en de genoemde 

motieven minder passend waren 

• De uitleg over het vaccin was beperkt omdat de teksten kort moesten zijn. Dat kon als 

nadelig bijeffect hebben dat de boodschap in de flyer paternalistisch van aard is en dat de 

ontvangers het gewoon maar moesten geloven.  

• De flyer was op dat moment alleen nog voorgelegd aan een laaggeletterd persoon met een 

Nederlandse achtergrond. Het was dus onzeker of de flyer wel aan zou slaan bij de 

doelgroep met een migratieachtergrond.  
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Op basis van deze overwegingen is de aanpak van de flyer veranderd. Het doel was niet langer om in 

de flyer zelf informatie te geven over het vaccin maar vooral de informatie waar mensen terecht 

kunnen met hun vragen (o.a. de locatie en tijden van de prikbus).  

Geleerde lessen 

• Het ontwikkelen van communicatiemateriaal voor kwetsbare doelgroepen vergt veel 

afstemming, tijd en flexibiliteit. Veranderingen in de praktijk kunnen ervoor zorgen dat een 

uitgewerkt voorstel niet meer passend is. Het betrekken van de doelgroep is essentieel om 

de uitingen te laten aansluiten bij het begrip en beleving van de doelgroep. 

• Het uitrollen en meten van interventies in de praktijk vergt flexibiliteit in de aanpak. De 

ideale onderzoeksopzet is meestal niet mogelijk in de praktijk bijvoorbeeld door 

beperkingen in tijd en capaciteit.  

• Bij de opzet van het onderzoek is het van belang om zo snel mogelijk data-analisten te 

betrekken. Verschillende regio’s werken mogelijk niet met dezelfde registraties, zodat 

experimentele en controle data mogelijk niet overeenkomen. Ook dit vergt veel afstemming 

en tijd.  

• De dataverzameling is een cruciaal onderdeel van het onderzoek. Het is van belang dat data-

analisten duidelijke specificaties hebben over de opgevraagde data en dat zij voldoende tijd 

hebben om de data tijdig te exporteren.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Interviewschema bijeenkomst/infobus 

Locatie:……………...…………………….………………………………………………………………….. 
 
Datum:…………………...…………………….…………………………………………………………………..  
 
Soort interventie: Bijeenkomst / Infobus / Prikbus  
 
Introductie 

• Wij staan hier namens de GGD en willen graag weten wat deelnemers van de bijeenkomst vonden. 
• Hebben jullie tijd om wat vragen te beantwoorden? 
• Alles blijft anoniem 
• Het duurt maar een paar minuutjes. 

 
Gevaccineerd 

1. Ben jij al gevaccineerd? 
1. Ja, 2 keer 
2. Ja, 1 keer 
3. Nee, nog niet, maar ik ga het wel doen 
4. Nee, en ik ga het ook niet doen 

 
Effectiviteit van interventies 

1. Waarom ben je vandaag hierheen gekomen? 
2. Wat vond je van de bijeenkomst/infobus? 

a. Waarom positief/niet positief? 
Heeft deze bijeenkomst / de infobus zin gehad denk je? (of voor anderen?) 

b. Waarom wel/niet? 
3. Had jij twijfels om het vaccin te nemen? 

a. Ja 
b. Nee 

Zo ja, heeft deze bijeenkomst/infobus twijfels of wantrouwen weggenomen? 
c. Waarom wel/niet 

4. Ga je na deze bijeenkomst /infobus sneller een afspraak maken? 
a. Waarom wel/niet 

 
Motieven & weerstanden 
Als iemand wel gevaccineerd is:  

5. Wat is voor jou de belangrijkste reden om wel een vaccin te nemen? 
Als iemand niet gevaccineerd is 

6. Waarom ben jij (nog niet) gevaccineerd? 
a. Reactance / scepticisme / inertia / praktisch? 

7. Wat zou er moeten veranderen voordat jij wel een vaccin neemt? 
 
Demografisch 

8. Woon je in deze wijk? 
9. Zo nee, uit welke wijk kom je dan? 
10. Leeftijd 
11. Geslacht (hoeft niet uitgevraagd te worden, maar wel fijn als het genoteerd wordt). 
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Bijlage 2: Interviewschema prikbus 

Interview Prikbus 

Interviewvragen bezoekers: 

Locatie:     Datum:     Tijdstip: 
 

1. Waarom heb je ervoor gekozen om een vaccin te nemen? 
2. Waarom heb je gekozen voor de prikbus en niet via de reguliere manier? Wat is een voordeel voor de 

prikbus? 
3. Heb je getwijfeld om een vaccin te nemen? [Ja/Nee] 

a. Zo ja, waarom heb je getwijfeld? (welk soort weerstand?) 
4. Zo ja, waarom neem je nu toch een vaccin? 
5. Zo nee, waarom nu (pas) via de prikbus? 
6. Ken je mensen die geen prik willen nemen? 

a. Zo ja, waarom niet? 
7. Wat zou voor hen kunnen helpen om zich wel te laten vaccineren? (Zou een prikbus kunnen helpen?) 
8. Woon je in deze wijk? 

a. Ja 
b. Nee 

9. Zo nee, welke wijk dan wel (postcode)? 
10. Leeftijd 

 
Interviewvragen medewerkers 

1. Waarom zijn mensen voornamelijk naar de prikbus gekomen? 
a. Voor een prik  
b. Voor informatie 
c. Voor beide 
d. Anders, nl 

2. Heeft het opzetten van de prikbus het doel bereikt? 
a. Waarom wel/niet? 

3. Heeft de prikbus twijfels of wantrouwen weggenomen bij deelnemers? 
a. Waarom wel/niet 

 
Motieven & weerstanden 

4. Wat denk je dat de belangrijkste reden voor mensen is of was om geen vaccin te nemen? 
a. (voor onszelf Reactance / Scepticisme / Inertia / Praktisch) 

5. Wanneer zouden de mensen wel een vaccin nemen? Wat zou er moeten veranderen? 
6. Wat zijn de belangrijkste motieven voor mensen om wel een vaccin te nemen? 

 
  



 

 

 

36 

Bijlage 3: Flyer  
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Over dit document  

Dit document is opgesteld door Shift Behavioural Change Consultancy. Heeft u vragen of 

opmerkingen naar aanleiding van dit document of wilt u meer informatie? Dan kunt  

u contact opnemen met onderstaand contactpersoon.  

  

Over Shift 

Shift is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd  

in gedragsverandering dat is opgericht in 2015 en 

bestaat uit een ondernemend en enthousiast team  

van gedragswetenschappers. Wij werken samen  

met overheden en organisaties uit allerlei  

verschillende branches en we adviseren,  

voeren projecten uit en delen kennis op het  

gebied van gedragsbeïnvloeding. Hierbij  

specialiseren we ons in het bevorderen van  

de verkeersveiligheid tot aan het bevorderen  

van milieubewust gedrag.  
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