Vaccinatiebereidheid corona

Vaccinatiebereidheid
jongvolwassenen naar opleiding

Jongvolwassenen (18 t/m 25 jaar)
regio Utrecht

Wel vaccineren
Vwo/universiteit

91%

Havo/hbo

82%

Praktijkonderwijs/(v)mbo

60%

Niet vaccineren
Vwo/universiteit 3%
Havo/hbo

4%

Praktijkonderwijs/(v)mbo

15%
Twijfelt nog

Vwo/universiteit
Havo/hbo
Praktijkonderwijs/(v)mbo

6%

GGD regio Utrecht wil zoveel mogelijk inwoners van de regio
vaccineren tegen corona. De overheid benadrukt dat het in
ieders belang is dat alle leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar zich laten
vaccineren, ondanks dat de meeste gezonde jonge mensen niet
ernstig ziek worden door een corona besmetting. Uit eerder
onderzoek van het RIVM bleek dat de vaccinatiebereidheid onder

• Meer duidelijkheid over de lange termijn
gevolgen van het vaccin (74%)
• Keuze krijgen over type vaccin (32%)
• Meer informatie over het vaccin (32%)
• Verplicht stellen vaccinatierapport (16%)
• Nieuwe bijwerkingen (16%)
• Krijgen van een bepaald type vaccin (13%)
• Anders of niets (13%)

jongvolwassenen minder hoog is dan onder oudere leeftijdsgroepen
(Vaccinatiebereidheid | RIVM). Voor GGD regio Utrecht was dit
aanleiding om onder het panel jongvolwassenen een onderzoek

14%
25%

te doen naar redenen van jongvolwassenen om zich wel of niet te
laten vaccineren tegen corona en wat hun keuze zou beïnvloeden.
Deze infographic gaat over de uitkomsten van dit onderzoek. Het

De vaccinatiebereidheid onder jongvolwassenen met
praktijkonderwijs of (v)mbo ligt lager dan onder jongvolwassenen
met vwo of universiteit.

Top 5 redenen om te vaccineren
•
•
•
•
•

Wat helpt bij het maken van
een keuze (als je nog twijfelt)?

Bijdragen aan uitweg uit coronacrisis (84%)
Om anderen te beschermen (81%)
Om zichzelf te beschermen (61%)
Om vrij te kunnen reizen naar het buitenland (60%)
Om naar evenementen, festivals en dergelijke te kunnen
gaan (59%)

onderzoek is uitgevoerd tussen 4 en 12 juni 2021, vlak voordat de
jongvolwassenen een uitnodiging kregen voor een vaccinatie.

Wie deden er mee?
• 479 jongeren van 18 t/m 25 jaar uit de provincie Utrecht. 78%
vrouw, 20% man, 2% anders of wil het liever niet zeggen.
• 15% praktijkonderwijs of (v)mbo, 35% havo of hbo, 50% vwo of
universiteit.
• Leeftijd gemiddeld 21,7 jaar.

Bronnen gebruikt om
keuze te (kunnen) maken

51%

Informatie uit de
media

46%

Meningen van
vrienden en familie
in omgeving

45%

42%

Website
RIVM

Website
coronavaccinatie.nl

28%

Wetenschappelijke
informatie

Top 5 redenen om niet te vaccineren
• Bang voor onbekende lange termijn
gevolgen (80%)
• Ik word niet (heel) ziek van corona (45%)
• Te weinig informatie over het vaccin (40%)
• Geen vertrouwen in werkzaamheid vaccin (35%)
• Bang voor bijwerkingen (30%)

Top 5 redenen voor twijfels over
vaccinatie

Bekijk de informatieve filmpjes van Putri Hintaran
(arts infectieziektebestrijding) over bijvoorbeeld de
veiligheid en bijwerkingen van het coronavaccin op
youtube.com.
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•
•
•
•
•

Mogelijke bijwerkingen (70%)
Ik word niet heel ziek van corona (41%)
Onvoldoende informatie om beslissing te nemen (35%)
Wat de media naar buiten brengt (32%)
Nog niet over nagedacht (8%)

Voor vragen over dit onderzoek kunt u mailen naar onderzoek@ggdru.nl.
Het jongvolwassenenpanel telt circa 800 jongvolwassenen uit de provincie
Utrecht die een paar keer per jaar een digitale vragenlijst invullen voor de
GGD. Qua samenstelling is dit panel niet representatief voor de hele provincie.
De resultaten zijn daardoor niet zondermeer te vertalen naar de
(gemiddelde) mening van de jongvolwassenen van de provincie
Utrecht, maar geven wel een indicatie.

