
Vaccinaties per land  

Hoeveel vaccinaties krijgen kinderen van 0-18 jaar in Europese landen?  

De laatste decennia is er globaal een forse stijging geweest van het aantal vaccinaties, 
vooral bij kinderen. Onderstaand schema geeft weer hoeveel vaccinaties per 
leeftijdscategorie worden gegeven per land, volgens de aanbeveling van het 
nationale vaccinatieprogramma. 

Klik op de naam van het land om de details te zien (er wordt dan doorgelinkt naar 

www.ecdc.org).  

Aantal vaccinaties in West-Europese landen 

  Leeftijd 

Land 0-11 

mnd 

12-24 

mnd 

2-4  

jaar 

5-9 

 jaar 

10-18 

jaar 

Totaal 

0-18 jaar 

België  23 (3) * 11 0 4 7 45(3) 

Denemarken 12** 9 3 4 1 29 

Duitsland  30 6 0 3 6 45 

Finland  15 11 5 4 4 39 

Frankrijk  26 (26) 3 (3) 0 4 (1) 5 (1) 38(31) 

Ierland 25 7 7 0 5 44 

IJsland 8 9 3 0 9 29 

Italië 26 (18) 6 (4) 0 8 (8) 6 (4) 46(34) 

Luxemburg  16 16 0 4 6 42 

Nederland  27 4 4 6 3 44 

Noorwegen 16 10 0 4 8 38 

Oostenrijk  24 11 0 5 7 47 

Portugal  20 10 0 7 4 41 

Spanje  23 5 4 4 4 40 

Verenigd 

Koninkrijk  24 6 0 8 6 43 

Zweden 14 10 0 7 4 35 

              

Ter 

vergelijking:             

US 22 14 3 13 18 70 

Japan 25 11 3 7 15 61 

  

*  Totaal 23 vaccinaties, waarvan 3 verplicht 

** Totaal 12 vaccinaties, geen verplichting 

  

Opmerking: Cijfers zijn bij benadering (soms iets afwijkende 

leeftijdscategorieën, of verschil tussen jongens en meisjes) 
 

 

 

 

  

http://www.ecdc.org/
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=269&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=58&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=6&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=75&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=76&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=100&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=101&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=103&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=121&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=163&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=152&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=18&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=167&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=68&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=171&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=171&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=192&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread.html#table-child
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20180801_JPS%20Schedule%20English.pdf


Vaccinatieschema per Europees land. 

 

De cijfers van bovenstaande tabel zijn afkomstig van de website waarmee je de 

vaccinatieschema's van vrijwel alle Europese landen kunt vergelijken. Bijvoorbeeld: in 

heel Scandinavië wordt niet tegen meningokokken C gevaccineerd... ziekten worden 

daarmee heel relatief en zijn geen doodenge ziekten, als landen rondom ons er niet 

eens tegen vaccineren. 

www.vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx   

 

Informatie over vaccinaties in de hele wereld: 

www.apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules  

 

Wat is het vaccinatiebeleid in andere Europese landen?  

Bijna alle Europese landen hebben vaccinatieprogramma’s, die in grote lijnen 

overeenkomen, maar verschillend zijn m.b.t. het aantal vaccinaties en of ze wel of niet 

verplicht zijn. De meeste landen hebben een aantal ‘aanbevolen’ vaccinaties per 

leeftijdscategorie, afgeleid van de richtlijnen van de Wereld Gezondheid Organisatie 

(WHO). 

Er zijn slechts een paar landen waar een aantal vaccinaties werkelijk verplicht zijn, bijv. 
Frankrijk, Italië en België (alleen voor Polio). 

 

Op de website van de EFVV (European 

Forum for Vaccine Vigilance) staan de 

hoofdlijnen van het vaccinatie beleid per 

land, en worden de landelijke organisaties 

vermeld die zich inzetten voor het 

verstrekken van volledige informatie (door 

de overheid) over vaccineren en 

waarschuwen voor de risico’s ervan. 

 

Ook is er een overzicht met de 

hoofdpunten van de 

vaccinatieprogramma’s per land, met een 

indicatie van de regels voor scholen en 

welke rapportering er is voor het 

registreren van bijwerkingen van 

vaccinaties. 

  

 

http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules
https://www.efvv.eu/map-of-vaccination-status-by-country/
https://www.efvv.eu/map-of-vaccination-status-by-country/
https://www.efvv.eu/vaccination-by-country/
https://www.efvv.eu/vaccination-by-country/
https://www.efvv.eu/map-of-vaccination-status-by-country/
https://www.efvv.eu/vaccination-by-country/

