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Inleiding 
 

Vaccinatieprogramma’s zijn een hoeksteen van de volksgezondheid. De Vlaamse overheid heeft 

jaarlijks een vast budget gereserveerd om vaccins aan te kopen. Dit budget moet echter verdeeld 

worden over een steeds groter wordend aantal beschikbare vaccinkandidaten die bovendien ook 

nog eens gebruikt kunnen worden in een brede waaier aan mogelijke vaccinatiecombinaties en -

strategieën. Prioriteiten stellen tussen al deze mogelijkheden is bijzonder moeilijk omdat 

verschillende aspecten (bv. veiligheid, effectiviteit, ziekte-ernst, besmettelijkheid, incidentie, prijs, 

maatschappelijke impact, etc.) tegelijkertijd moeten worden afgewogen. Welke vaccins uiteindelijk 

prioriteit krijgen heeft implicaties voor ziekte en welzijn van de bevolking want ‘kiezen is verliezen’. 

Een keuze om te investeren in het ene vaccinatieprogramma impliceert dat beschikbare middelen 

voor andere programma’s vervallen.  

Het is wenselijk dat deze keuzes gebaseerd worden op een consistent, onderbouwd beslismodel dat 

rekening houdt met alle relevante facetten van vaccinatie. Het ontwikkelen van een beslismodel dat 

alles wat van tel is in kaart weet te brengen, zich aan wijzigende omstandigheden kan aanpassen, 

rekenschap kan geven van verschillende perspectieven en vervolgens een finaal oordeel kan vellen 

over welke aankoop van vaccins optimaal is, is echter een enorme - zo niet onmogelijke - taak. 

Beslissingsmodellen zijn m.a.w. altijd beperkt en kunnen dan ook enkel beslissingen assisteren maar 

ze zelf niet ‘maken’. Niettemin kunnen ze wel belangrijke structuur aanbrengen in de discussie en 

de beschikbare informatie verduidelijken. Het is de bedoeling van dit rapport om bij te dragen aan 

de ontwikkeling van zo een ondersteunend beslismodel voor de prioritering van vaccinatie voor de 

Vlaamse overheid. 

In een eerste deel van dit rapport wordt het concrete keuzevraagstuk nader toegelicht. In een 

tweede deel worden enkele belangrijke beslismodellen uit de internationale wetenschappelijke 

literatuur samengevat. Deze reeds bestaande werkvormen zijn uiteraard ook zeer waardevol voor 

de Vlaamse context. In een derde en vierde deel wordt ons eigen empirische onderzoek uitgewerkt. 

Een eerste vraag die onderzocht werd (vooraleer meer specifieke evaluatiekaders ontwikkeld 

kunnen worden) betreft de vraag welke dimensies de Vlaming voornamelijk relevant vindt bij de 

evaluatie van vaccinatie, en welke niet. Deel 3 vat daarom een studie samen die bij de publieke 

opinie de basis onderzoekt voor prioriteitenstelling m.b.t. vaccins. In een vierde deel vatten we 

vervolgens een ‘discrete keuze experiment’ samen dat voor de belangrijkste aspekten onderzoekt 

hoe de afruil tussen deze dimensies juist moet gebeuren. We maken hierbij voornamelijk gebruik 

van de Vlaamse publieke opinie, maar we toetsen die ook af aan de mening van een selecte groep 

vaccin-experten. Dit resulteert uiteindelijk in een beslismodel dat op basis van een aantal belangrijke 

parameters een prioriteitsscore kan berekenen voor vaccins voor verschillende leeftijdsgroepen.  
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1. Probleemstelling: de prioritering van vaccinaties 
 

1.1 Beschikbare vaccins en vaccinatiestrategieën 
 

Vaccinatie is een hoeksteen van onze volksgezondheid. Ziekten zoals polio en difterie, die tot voor 

kort in onze streken nog jaarlijks slachtoffers maakten, zijn ofwel gereduceerd tot overzichtelijke 

proporties, ofwel nagenoeg volledig uit de wereld verdwenen. In 1982 verklaarde de 

Wereldgezondheidsorganisatie dat de pokken uitgeroeid zijn en in 2011 bevestigde de Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de VN dat de runderpest, een veeziekte die hongersnood veroorzaakt, 

niet meer voorkomt. Momenteel leeft bij beleidsmakers de ambitie om o.a. ook polio en mazelen 

uit te roeien. Tabel 1 geeft een historisch overzicht van intussen beschikbare vaccins.  

 

TABEL 1: DE ONTWIKKELING VAN VACCINS VOOR MENSELIJK GEBRUIK 

Vaccin gebaseerd op 

levend, verzwakt 

pathogeen 

Vaccin gebaseerd op 

dood pathogeen 

Proteine of 

Polysaccharide-

gebaseerd vaccin 

Genetisch 

gemodificeerd vaccin 

18e eeuw 

Pokken (1798)    

19e eeuw 

Rabies (1885) 

Typhoid (1896) 

Cholera (1896) 

Plague (1897) 

  

Eerste helft 20e eeuw 

Tuberculosis (1917) 

Yellow fever (1935) 

Pertussis (1915),  

Influenza (1942),  

Typhus (1896) 

Diphtheria (1915),  

Tetanus (1914) 
 

Tweede helft 20e eeuw 

Polio (oral),  

Measles,  

Mumps (1945),  

Rubella (1966), 

Adenovirus,  

Typhoid (salmonella 

Ty21a),  

Varicella,  

Rotavirus (1998),  

Cholera 

Polio (injected)(1954), 

Rabies (cell culture), 

Japanese encephalitis, 

Tick-borne encephalitis, 

Hepatitis A (1995), 

Cholera (WC-rBS) 

Pneumococcus 

polysaccharide (1977), 

Meningococcus 

polysaccharide, 

Haemophilus influenzae 

type b polysaccharide 

(1985),  

Meningococcal conjugate 

(1974), H. influenzae 

conjugate,  

Hepatitis B (plasma 

derived),  

Typhoid (Vi) 

polysaccharide,  

Acellular pertussis, 

Anthrax secreted proteins 

Hepatitis B recombinant 

surface antigen (1981), 

Lyme OspA,  

Cholera (recombinant 

Toxin B) 

21e eeuw 
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Cold-Adapted Influenza 

(CAIV),  

Rotavirus (attenuated and 

new reassortants),  

Zoster (2006) 

Japanese encephalitis 

(Vero cell),  

Cholera  

Pneumococcal conjugates, 

Meningococcal 

quadrivalent conjugates 

Human papillomavirus 

recombinant (2006) 

Source: Plotkin, S.L. and S.A. Plotkin, A short history of vaccination, in Vaccines, S.A. Plotkin, W.A. Orenstein, and P.A. 

Offit [Ed.], 2008, New York: Elsevier, p. 1748. and CDC, Impact of vaccines universally recommended for children--United States, 

1990-1999. Can Commun Dis Rep, 1999. 25(14): p. 122-7.  

 

Naast de reeds bestaande vaccins worden er in de nabije toekomst ook een aantal nieuwe vaccins 

verwacht (o.a. malaria, dengue, typhoid conjugate, tuberculosis, therapeutische vaccins). Sommige 

oude vaccins kunnen ook in nieuwe formuleringen op de markt worden gebracht of verschillende 

individuele vaccins kunnen in een gecombineerd vaccin aangeboden worden. Deze beschikbare en 

nog-niet-beschikbare vaccins kunnen vervolgens ook nog eens in verschillende strategieën 

aangewend worden. Enerzijds kan de overheid bvb. kiezen voor een grootschalig programma dat 

gericht is op de gehele bevolking of op een bepaalde leeftijdsgroep ervan (bvb. enkel kinderen). 

Anderzijds kan men kiezen het vaccin aan te bieden aan bepaalde doelgroepen, bv. reizigers, 

zwangere vrouwen of bepaalde beroepsgroepen. Bovendien moet er ook vaak beslist worden over 

het aantal dosissen dat aanbevolen wordt in een volledig vaccinatieschema, plus het eventuele 

gebruik van een ‘booster’ dosis. In Figuur 1 worden enkele beschikbare vaccins opgesplitst volgens 

mogelijke doelgroep.  
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FIGUUR 1: OVERZICHT VAN DOELGROEPEN VOOR VACCINATIE 

Bron: Rappuoli, 2011, nature reviews immunology [1] 

 
 

1.2 Het Vlaamse budget voor vaccinatie 
 

Vaccinatie heeft de volksgezondheid dus grondig hertekend en biedt naar de toekomst toe ook 

enorme mogelijkheden. Maar deze ontwikkelingen hebben eveneens gewijzigde beleidsuitdagingen 

met zich meegebracht. Waar de relevante vragen voor de jaren 1990 in de eerste plaats van 

technische aard waren (‘hoe gaan we een bepaalde technologie/inzicht aanwenden?’), zijn de 

uitdagingen sindsdien in belangrijke mate sociaal, ethisch of politiek geworden (‘welke 

technologie/inzichten gaan we prioritair aanwenden, en voor wie?’).  

De Vlaamse overheid beschikt over een beperkt budget dat geoormerkt is specifiek voor de 

financiering van vaccinaties. Voor 2020 wordt een bedrag begroot van 28.789.000€ (schriftelijke 

communicatie AZG). Hierbinnen moet ze dus prioriteiten stellen tussen een steeds verder 

aangroeiend aanbod aan effectieve vaccinatieprogramma’s. Een van de moeilijkste uitdagingen in 

een vaccinatiebeleid is de beslissing welke van deze zeer uitgebreide lijst van beschikbare vaccins 
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en mogelijke vaccinatieprogramma’s gratis (of met een beperkte gebruikersbijdrage) ter beschikking 

gesteld moeten worden van de bevolking. Niet elk programma kan terugbetaald worden aangezien 

de financiële middelen begrensd zijn. Tabel 2 geeft, ter illustratie, aan welke vaccins recent 

aangekocht worden door de Vlaamse overheid.  

 

TABEL 2: RECENT AANGEKOCHTE VACCINS DOOR DE VLAAMSE OVERHEID (LOPENDE OPDRACHTEN) 

Vaccinaties Duur van de 

overheidsop

dracht 

Looptijd van de 

overheidsopdracht 

Merknaam Firma 

IPV-DTPa-Hib-HBV 4 jaar 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2022 Hexyon Sanofi 

Pnc-10  4 jaar 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2019 Synflorix GSK 

MBR  4 jaar 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2019  MMR-Vax Pro MSD 

Men C 

  

4 jaar 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2019 NeisVac-C Pfizer 

IPV-DTPa  4 jaar 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2019 Tetravac Sanofi 

HBV  4 jaar 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2019 Engerix B 

(volwassen dosis) 

GSK 

HPV 4 jaar 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2022 Gardasil 9 MSD 

dTpa  CLB 4 jaar 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2022 Triaxis Sanofi 

IPV 3 jaar en 9 

maanden 

1 oktober 2016 tot en met 30 

juni  2020 

Imovax Polio Sanofi 

dTpa  algemeen 4 jaar 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2022 Triaxis Sanofi 

Griep 4 jaar 1 september 2018 tot en met 30 

november 2021 

Vaxigrip Tetra Sanofi 

Bron:   Vlaamse overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid,  https://www.zorg-en-gezondheid.be/duur-en-looptijd-

van-de-overheidsopdrachten-voor-vaccins-1612019 

  

1.3 Het belang van een beslisprocedure  
 

Het belang van de vraag hoe prioriteiten te stellen m.b.t. gezondheidszorg is in de voorbije decennia 

wereldwijd prominenter naar de voorgrond getreden. Zonder een onderbouwde en transparante 

beslisprocedure kunnen terugbetalingsbeslissingen gemakkelijk op willekeur gebaseerd zijn, op wat 

er in het verleden doorgaans beslist werd zonder dat daar noodzakelijk een dwingende reden voor 

was, op de intuïtie van budgetbeheerders of beslissingsnemers, op foutieve gevolgtrekkingen of op 

lobbywerk van patiëntenverenigingen, zorgverstrekkersgroepen of de farmaceutische industrie. 

Het is ten eerste een kwestie van sociale rechtvaardigheid dat er een consequente en transparante 

methode wordt uitgedacht om prioriteiten te stellen die de belangen van de bevolking vooropstelt 

boven die van particuliere belangengroepen. Bovendien is vertrouwen een sleutelvariabele, 

voornamelijk in het vaccinatiebeleid. Gedurende het vorige decennium staat dit vertrouwen van de 

bevolking in vaccinatie steeds meer onder druk. Wereldwijd is het fenomeen van de ‘vaccine hesitancy’ 

in opmars en wordt de noodzaak om te vaccineren meer en meer in twijfel getrokken. Om te 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/duur-en-looptijd-van-de-overheidsopdrachten-voor-vaccins-1612019
https://www.zorg-en-gezondheid.be/duur-en-looptijd-van-de-overheidsopdrachten-voor-vaccins-1612019
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vermijden dat er meer twijfels ontstaan rond vaccinatie (en dan vooral rond de beslissingen inzake 

aankoop van vaccins en belangenconflicten of ongewenste inmenging in het beleid, bv. van de 

farmaceutische industrie) kan het opnieuw belangrijk zijn dat er transparante beslisprocedures 

opgesteld worden over welke vaccins aangekocht worden, en welke niet.  

Hoe zo een beslisstructuur er dan juist moet uitzien is uiteraard voorwerp van discussie. Een 

invloedrijk voorbeeld is het ‘accountability for reasonableness’ (A4R) raamwerk van Norman Daniels & 

James Sabin [2, 3]. Volgens deze auteurs is prioriteitenstelling in de gezondheidszorg een kwestie 

van ‘procedurele’ i.p.v. ‘substantieve’ rechtvaardigheid. We kunnen vaak niet met consensus 

beoordelen welke medische interventie prioritair is aangezien mensen verschillen in hun visies op 

de regels m.b.t. prioriteitenstelling. Bijvoorbeeld, moeten we lagere prioriteit geven aan 

aandoeningen bij oudere mensen of aan aandoeningen die voortkomen uit een ongezonde 

levensstijl? Bij gebrek aan inhoudelijke consensus over deze criteria kunnen we volgens hen enkel 

een consensus ontwikkelen over de procedure die gevolgd moet worden om prioriteiten te stellen. 

Een dergelijke procedure is ‘rechtvaardig’ wanneer ze ervoor zorgt dat de daaruit volgende 

beslissingen zich rekenschap kunnen geven van ‘redelijkheid’. En om redelijk te zijn moeten vier 

voorwaarden vervuld zijn. De beslisprocedure moet gebaseerd zijn op een publiek beschikbare 

logica (publicity condition), waarin enkel principes en redenen gebruikt worden die algemeen als 

relevant worden aanschouwd (relevance condition), binnen een context die op discussie gericht is en 

die herbekeken kan worden als er nieuwe evidentie opduikt (appeals condition). Tot slot moet er ook 

een afdwingbaarheid zijn van de procedure om te garanderen dat alle condities gerespecteerd 

worden (enforcement condition).  
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2. Voorgestelde benaderingen van prioriteitenstelling in de 
wetenschappelijke literatuur 

 

In de voorbije jaren werden er internationaal verschillende beslissingsmodellen voorgesteld om 

vaccinprioriteiten te stellen. We kunnen hierin grosso modo twee verschillende benaderingen 

onderscheiden.  

Een eerste benadering probeert de verschillende aspecten van de beslissing ‘kwantitatief’ te 

benaderen door een alomvattend beslissingsalgoritme op te stellen. De gezondheidseconomische 

evaluatie (sectie 2.1) is hiervoor het meest gebruikte instrument. De onderliggende visie is dat de 

beschikbare middelen zo moeten ingezet worden zodat ze zoveel mogelijk gezondheid (uitgedrukt 

in bvb. Quality-Adjusted Life Years (QALYs)) genereren. Hierin wordt er een expliciet antwoord 

geboden op de vraag hoe men de verschillende dimensies van vaccinatie onderling moet afruilen. 

Er kan vervolgens op basis van het algoritme een ‘score’ berekend worden voor de waarde van een 

programma en een rangschikking opgesteld worden van welke vaccins eerst in aanmerking komen 

voor terugbetaling (volgens hun ‘incrementele kosteneffectiviteitsratio’). Het probleem met deze 

algoritmische benadering is dat er verondersteld wordt dat alle relevante criteria voor 

prioriteitenstelling kenbaar en meetbaar zijn, en dat het ook duidelijk is hoe deze onderling moeten 

afgeruild worden.  

De tweede benadering van het probleem is eerder ‘kwalitatief’ van aard en is gebaseerd op 

deliberatie en discussie door experten (sectie 2.2). In deze ‘deliberatieve’ beslismodellen worden er 

telkens een aantal sleutelprincipes naar voor geschoven die relevant zijn m.b.t. de prioritering van 

vaccins. Relevante data worden vervolgens door experten-commissies besproken en principes 

afgewogen om zo tot een overwogen oordeel te komen m.b.t. het nut van een specifiek programma. 

Hoewel er wel wordt voorgesteld welke criteria belangrijk zijn bij de evaluatie van een 

vaccinatieprogramma, wordt er bij deze methode niet gespecifieerd hoe belangrijk een bepaald 

aspect is of hoe conflicterende dimensies afgeruild moeten worden. Er wordt op vertrouwd dat 

experten deze afwegingen correct en consequent kunnen maken.  Hierbij stelt zich het probleem 

dat er eerst willekeur kan intreden in de keuze van “experten”, en dat uiteindelijk de experten die 

uitgenodigd worden en zich beschikbaar kunnen maken persoonlijke motieven of niet-publieke 

criteria kunnen hanteren.  

De door ons uitgewerkte prioriteringstool bestaat uit hoofdzakelijk uit een kwantitatief 

beslisalgoritme dat een antwoord biedt op enkele tekortkomingen van een 

gezondheidseconomische evaluatie (de eerste benadering). De bevindingen m.b.t. welke 

kenmerken als relevant werden bevonden (alsook hun soortelijk gewicht) kunnen echter ook 

meegenomen worden in een deliberatief model.  
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2.1 Gezondheidseconomische evaluatie1 
 

2.1.1 Methode 
 

De meest voor de hand liggende methodologie die ontwikkeld is om tot een expliciete prioritering 

te komen van bvb. vaccins is de gezondheidseconomische evaluatie [4-6]. Met deze methode 

worden de ‘incrementele kosten’ van een vaccinatieprogramma (i.e. de meerkost van het 

programma t.o.v. een relevant alternatief), en de ‘incrementele effecten’ (i.e. de meeropbrengsten 

t.o.v. dat alternatief) berekend en vervolgens vergeleken met een grenswaarde van 

kosteneffectiviteit. In verschillende landen zoals bv. Canada, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, 

Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland maar ook België is er intussen een vereiste dat er bij 

terugbetalingsbeslissingen (tot op zekere hoogte) rekening wordt gehouden met economische 

evidentie over de kosteneffectiviteit van een interventie. De kracht van deze methode is dat ze 

expliciet de opportuniteitskosten van bepaalde keuzes weergeeft. Als we ervoor kiezen om een niet-

kosteneffectief vaccin (bvb. één dat wel werkt maar erg duur is) toch terug te betalen binnen een 

bepaald budget betekent dit dat andere, mogelijk meer kosteneffectieve vaccins niet terugbetaald 

zullen worden. En dat betekent dat in totaal minder gezondheid ‘gekocht’ zal kunnen worden voor 

de bevolking aangezien we voorrang gaven aan een minder kosteneffectief programma (dat dus 

duurder is per gewonnen gezondheidseffect).   

Kosten. Onder ‘kost’ wordt de geldelijke waarde verstaan van alle economische middelen die 

verbruikt worden om een goed of een dienst aan te bieden. Dit kan gaan over middelen zoals 

geneesmiddelen, medische apparatuur, lonen van gezondheidswerkers tot zogenaamde ‘overhead’ 

kosten van stockage, gebouwen, ziekenhuisadministratie, elektriciteit, etc. Tezamen worden deze 

kosten vaak de ‘directe kosten’ van een interventie genoemd vanwege hun onmiddellijke relatie tot 

de verstrekking in kwestie. Maar ook verbruikte middelen waarvoor niet betaald werd, maar die wel 

degelijk een alternatieve toepassing hadden die verloren is gegaan behoren in economische zin tot 

de ‘kosten’. In de gezondheidszorg betreft het dan vooral de kosten van vrijwilligersarbeid (bv. 

mantelzorg) en de kosten van arbeidsverlet. Doordat mensen ziek zijn, kunnen ze niet gaan werken, 

‘verliest’ de samenleving een deel productiviteit en wordt er een vervangingsinkomen voorzien. 

Deze kosten worden ‘indirecte kosten’ genoemd. Voor sommige ziekten, zoals bv. de griep of 

windpokken kunnen deze indirecte kosten zelfs de hoofdmoot van de totale ziektekost vormen 

omdat dit voor de grote meerderheid van de patienten slechts een lage kost van behandeling vergt. 

De directe kosten vormen dus maar een deel van de totale ziektekost. Tabel 3 geeft de 

verschillende kostenposten weer die gebruikt moeten worden in een economische evaluatie van 

een vaccinatieprogramma.   

 

 

 

                                                                 
1 Dit onderdeel is een herwerkte, ingekorte versie van de volgende tekst: Luyten J & Schokkaert E, 2020, 
“kosteneffectiviteit als inclusiecriterium voor de nomenclatuur” in Lierman S et al, NOMENCLATUUR EN 
TEGEMOETKOMING IN DE ZORG: SITUERING, CRITERIA, PRAKTIJK EN RECHTSBESCHERMING, 
in druk.  
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TABEL 3 DE 'KOST' VAN EEN VACCINATIE 

Kost van 
vaccinatie 

Programmakosten 

Prijs per dosis vaccins 

‘Cold-chain’ en transportkosten van 
het vaccin 

Kost vaccinator 

Kost communicatie voor het vaccin 

Kost evaluatie en monitoring van 
het vaccin 

Kosten van ‘waste management’ 

Indirecte kosten door 
vaccinatie 

Tijdsverlet door de vaccinatie 

Kost van 
ziekte 

Behandelingskosten van de 
ziekte 

Ambulante zorgkosten  

Ziekenhuisopnames 

Indirecte kosten van de ziekte 
Absenteïsme 

Presenteïsme 

 

Welke kosten allemaal relevant zijn en meegenomen moeten worden hangt vooral af van het 

perspectief van waaruit de economische evaluatie ondernomen wordt. De regel is dat alles wat 

economisch relevant is voor de betrokken partij meegeteld moet worden. Vanuit een 

‘betalersperspectief’ (bv. dat van de ziekteverzekering) kan beargumenteerd worden dat enkel 

directe kosten opgeteld moeten worden want dat zijn de enige kosten die effectief door de 

ziekteverzekering betaald worden.2 In onze probleemstelling moeten we ons dus afvragen welke 

kosten vooral van tel zijn voor de Vlaamse overheid.3  

Een belangrijke vraag is waar we nu juist de grens trekken bij het toewijzen van kosten aan een 

ziekte of een interventie. De kostenposten zoals hierboven weergegeven in Tabel 1 en 2 kunnen 

ver uitgebreid worden want in principe zijn er veel economische gevolgen. Bijvoorbeeld, op de 

lange termijn zijn er kosten verbonden aan het verbeteren van iemands gezondheid, bijvoorbeeld 

doordat hij/zij langer leeft en hierdoor bv. langer van een pensioen geniet.  Bij grote investeringen 

kan er bijvoorbeeld ook nog een kapitaalkost aangerekend worden doordat er beleggingswinsten 

worden mislopen door geld in gezondheidszorg te steken. De impliciete afspraak is dat alle kosten 

die ‘onmiddellijk’ gerelateerd zijn aan de interventie relevant zijn en meegenomen moeten worden 

en dat andere, bredere kosten geëvalueerd moeten worden in scenarioanalyse.  

Wat nog opgemerkt moet worden is dat kosten vaak verspreid liggen overheen de tijd. 

Bijvoorbeeld, een vaccin moet nu betaald worden maar de ziekte die hiermee vermeden wordt kan 

binnen dit en tien jaar pas optreden en dan pas kosten veroorzaken. Voor deze spreiding moet een 

aanpassing gemaakt worden wanneer we de kost van een interventie of een ziekte willen inschatten. 

                                                                 
2 Productiviteitsverliezen komen niet (rechtstreeks) bij de betaler terecht. Onrechtstreeks krijgt de ziekteverzekering 
wel minder bijdrage als er meer ziekte is, aangezien deze inkomsten grotendeels van salarissen worden afgehouden. 
Voor de samenleving zijn echter alle kosten relevant en indien de totale maatschappelijke kost wordt berekend 
moeten alle kosten samengeteld worden. 
3 Enerzijds kan beargumenteerd worden dat enkel die kosten die gedragen worden door deze overheid van tel 
moeten zijn. Dit betekent dat enkel de directe programmakosten opgeteld moeten worden. Andere kosten komen 
hoofdzakelijk bij de federale overheid terecht. Anderzijds kan men ook stellen dat de Vlaamse overheid het algemene 
Belgische belang voor ogen houdt en dat alle kosten relevant zijn. 
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Ten eerste moet er rekening gehouden worden met inflatie want eenzelfde kost nu of tien jaar later 

vertegenwoordigt niet hetzelfde economische verlies. Deze correctie voor stijgende prijzen kan 

eenvoudig gebeuren met behulp van prijsindices. Maar ten tweede is er ook zoiets als ‘tijdsvoorkeur’ 

waarbij mensen kosten die in de toekomst vallen minder erg vinden dan kosten in het heden. 

Redenen hiervoor zijn onder andere dat de toekomst onzeker is en dat we in de toekomst (normaal 

gezien) rijker zullen zijn. Om te corrigeren voor deze tijdsvoorkeur wordt er gebruik gemaakt van 

‘verdisconteringsfactoren’.  

Tabel 4 illustreert de verschillende kosten aan de hand van het voorbeeld griepvaccinatie. Wanneer 

we alle kosten vergelijken in een scenario met griepvaccinatie en een scenario zonder 

griepvaccinatie zien we dat er per gevaccineerd individu 20 euro aan ziektekosten wordt 

uitgespaard.  

 

TABEL 4: GEMIDDELDE KOSTEN PER PERSOON VAN EEN GRIEPVACCINATIE (ILLUSTRATIEF VOORBEELD 

GEBASEERD OP SCHATTINGEN VAN NICHOL ET AL 2001 VOOR DE VS) 

Kostencategorie Uitleg Gemiddelde kost per 
gevaccineerde (in 2018 €) 

Vaccinatie 

Directe kost van vaccinatie Kosten aankoop vaccin, stockage, 
doktersconsult, etc.  

14.7 € 

Directe kost van nevenwerkingen Extra medische zorg door mogelijke 
nevenwerking van vaccin, 
uitgemiddeld per persoon.  

0.9€ 

Indirecte kost van vaccinatie Tijdsverlet door vaccinatie 6.7€ 

Indirecte kost van 
nevenwerkingen 

Tijdsverlet door nevenwerking van 
vaccinatie, uitgemiddeld per persoon 

2.2€ 

Totale kost van vaccinatie  24.6€ 

Vermeden kosten van griep 

Directe medische kosten van 
griep  

  

Huisartsbezoek Bezoek huisarts o.w.v. griep 3.7€ 

Hospitalisatie Ziekenhuisopname o.w.v. griep, 
uitgemiddeld per persoon 

2.2€ 

Indirekte kosten van griep   

Absenteïsme Werkverlet o.w.v. griep (gemiddeld) 26.6€ 

Presenteïsme Verminderde effectiviteit op het 
werk o.w.v. griep (gemiddeld) 

4.1€ 

Huidige waarde van verloren 
toekomstige inkomsten o.w.v. 
vroegtijdig overlijden 

Gemiddeld inkomensverlies per 
persoon door vroegtijdig overlijden 
o.w.v. griep 

8.1€ 

Totale griepkost vermeden  44.7€ 

Netto kostenbesparing door 
vaccinatie 

Hoeveel euro wordt er uitgespaard? 20.1 € 

Naar Nichol, Archives of Internal Medicine, 2001 [7] 

 

Effecten. De uitkomsten of effecten van vaccinatie worden uiteraard uitvoerig geëvalueerd, 

bijvoorbeeld in klinische proeven, lang voordat het vaccin verkocht mag worden. Vaak heeft een 

interventie een duidelijk beoogd resultaat en kan dit gebruikt worden als primair eindpunt bij 

empirische studies, bijvoorbeeld het effect op het aantal besmettingen met een infectieziekte, de 

vermindering van het aantal ziekenhuisopnames, het aantal gewonnen levensjaren, etc. Het 
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voordeel van deze concrete eindpunten is dat het duidelijk is welke interventie het meest effectief 

is en in combinatie met een kostenschatting kan men dan een duidelijke prijs per effecteenheid 

weergeven in een ‘kosteneffectiviteitsratio’ (zie verder). Het nadeel is dat ze enkel vergelijkingen 

toestaan binnen het enge speelveld van dat welbepaalde effect. Kosteneffectiviteitsratios zeggen 

namelijk niets over hoe kosteneffectief de terugbetaling van pakweg mazelen vs. Hepatitis-B-

vaccinatie is, of breder genomen, hoe kosteneffectief antidepressiva zijn t.o.v. vaccinaties in het 

algemeen, omdat hun effecten niet altijd met elkaar vergeleken kunnen worden.4  

Daarom wordt er vaak overgegaan tot een ‘kosten-utiliteitsanalyse’ waarbij de effecten niet meer 

ziekte-specifiek worden uitgedrukt maar in een algemene eenheid van gezondheid. Het bekendste 

voorbeeld van zo een eenheid is de ‘Quality-Adjusted Life Year’ (QALY). In deze eenheid wordt 

mortaliteit en morbiditeit gecombineerd zodat 1 QALY staat voor een jaar in goede gezondheid. 

Het bevat m.a.w. een deel ‘overleving’, i.e. de jaren die iemand langer leeft d.m.v. een interventie, 

maar ook een deel levenskwaliteit doordat deze extra jaren gewogen worden voor de levenskwaliteit 

waarin iemand die extra jaren doorleeft. Iemand die een jaar langer leeft, maar dit aan een 

levenskwaliteit van 0% boekt geen enkele gezondheidswinst, want een levenskwaliteit van 0% 

wordt in deze analyses als even erg aanzien als dood zijn. Aan een levenskwaliteit van 50% telt een 

extra jaar mee voor een halve QALY. Op deze manier kan de gezondheidswinst van eender welke 

interventie vergeleken worden en ‘commensurabel’ gemaakt worden. Op die manier kan de 

beleidsmaker dus, in theorie, die interventies financieren die het totale aantal QALYs zouden 

maximaliseren binnen de budgetrestrictie. De gezondheid van de bevolking zou vervolgens 

gemaximaliseerd worden.  

De hamvraag achter de QALY is echter hoe men uiteenlopende ziektebeelden kan vergelijken en 

uitspraken kan doen over hoeveel erger de ene gezondheidstoestand is ten opzichte van de andere 

(denk bijvoorbeeld aan blind zijn t.o.v. doof zijn). Er zijn hier echter verschillende methoden voor 

ontwikkeld waarbij er een gemeenschappelijke noemer wordt gezocht tussen ziekten op basis 

waarvan men dan betekenisvolle afruilen zou kunnen maken. De belangrijkste twee zijn de ‘time-

trade-off’ en de ‘standard gamble’ techniek. In de eerste methode wordt er bevraagd hoeveel gezonde 

jaren het equivalent is van pakweg 10 jaren in een welbepaalde conditie. Dit getal kan vervolgens 

vergeleken worden overheen ziektebeelden. In het tweede geval wordt er gepeild naar het 

mortaliteitsrisico dat iemand bereid is te ondergaan voor een operatie die een welbepaald 

gezondheidsprobleem gegarandeerd verhelpt. Typisch aan de QALY is dat dergelijke inschattingen 

niet door patiënten of andere ervaringsdeskundigen worden gemaakt maar door de algemene 

bevolking (via steekproefonderzoek).5  

 

                                                                 
4 Ze laten dit wel toe als hun uitkomstmaat enkel gebaseerd is op mortaliteit (bvb. een kost per gewonnen levensjaar 
via vaccinatie vs. antidepressiva) maar dit negeert dan weer de morbiditeit en impact op levenskwaliteit van ziekte. 
5 De motivatie hiervoor is voornamelijk ethisch geïnspireerd omdat onderzoek aantoont dat mensen in een bepaalde 
conditie (bvb. een mobiliteitshandicap na een autoaccident) zich weten aan te passen aan hun situatie en hun 
levenskwaliteit hoger inschatten dan buitenstaanders dat doen wanneer ze gevraagd worden om zich deze toestand 
voor te stellen. Anderzijds zijn er ook condities waarbij buitenstaanders denken dat de levenskwaliteit hoger is dan 
die zoals ze ingeschat wordt door ervaringsdeskundigen zelf (bvb. fertiliteits- of geestelijke gezondheidsproblemen). 
Aangezien de bevolking de ziekteverzekering betaald via haar bijdragen worden haar waarden als standaard genomen 
in de standaard kosten-utiliteitsanalyse, maar dit is uiteraard een discutabel uitgangspunt. 
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FIGUUR 2: QUALITY-ADJUSTED LIFE YEARS 

 

Terwijl een kosten-utiliteitsanalyse zich beperkt tot een engere, maatschappelijke invulling van de 

waarde van gezondheid, wordt dit keurslijf in de kosten-baten analyse (KBA) verlaten. De effecten 

(of ‘benefits’) worden niet langer uitgedrukt in gezondheidseenheden zoals QALYs maar in een 

totale hoeveelheid geld die de waarde van het gezondheidseffect capteert. Terwijl de ‘time trade-

off’ of de ‘standard gamble’ nog tijd of risico als onderpand gebruikte, wordt dat in de KBA geld, 

ofwel de hoeveelheid private consumptie die iemand bereid is op te geven (bvb. om dit jaar de 

griep niet te krijgen). Dergelijke monetaire schattingen geven in principe een gepersonaliseerd beeld 

van de waarde van gezondheid, waarbij alle mogelijke aspecten waarin een ziekte impact kan 

hebben in rekening kunnen worden gebracht. Naast deze compleetheid in de waaier van 

beschouwde effecten heeft de KBA ook nog het voordeel dat het vergelijkingen buiten de 

gezondheidszorg mogelijk maakt omdat ook daar geld als onderpand wordt gebruikt. In principe 

kan de maatschappelijke opbrengst van publieke investeringen (in bvb. infrastructuur of onderwijs) 

vergeleken worden met deze van extra gezondheidszorg. Het probleem met KBA is echter dat er 

vele cognitieve obstakels zijn in het vertalen van gezondheidseffecten naar monetaire equivalenten. 

Mensen hebben doorgaans weinig inzicht in hoe waardevol gezondheid is (en op welke 

levensvlakken een handicap zoal een effect kan hebben). Bovendien hangt betalingsbereidheid 

samen met inkomen en weerspiegelen monetaire schattingen inkomensongelijkheden in de 

samenleving. In principe is dit laatste echter geen probleem aangezien deze gecorrigeerd kunnen 

worden voor relatieve inkomenspositie, bv. in een vertaling naar ‘equivalente inkomens’. In de 

praktijk lopen de geschatte waarden voor gezonde levensjaren echter enorm uiteen, naargelang de 

gebruikte studie-methode, wat de geloofwaardigheid van deze methodes niet ten goede komt.  

Kosteneffectiviteit. Kosten en effecten (natuurlijke eenheden, QALYs of monetaire schattingen) 

moeten in een economische evaluatie vervolgens met elkaar samengebracht worden in een 

indicator van de efficiëntie van een interventie. Kosteneffectiviteits- en kosten-utiliteitsanalyses 

worden doorgaans samengevat in een ratio van incrementele kosten per gewonnen effect 

(‘incremental cost-effectiveness ratio’ - ICER). Voor beslissingsnemers is dit belangrijke informatie want, 

in principe, kunnen de alternatieven waarvoor ICERs beschikbaar zijn gerangschikt worden 
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volgens hun kosteneffectiviteit en kan het budget aangewend worden om de meest kosteneffectieve 

bundel van interventies aan te kopen. Dit zou dan garanderen dat met het beperkte budget een 

maximale output kan bereikt worden. Als het budget geoormerkt is voor een specifiek doel (bv.. 

om polio uit te roeien) dan kunnen kosteneffectiviteitsstudies een rangschikking geven van alle 

interventies volgens hun incrementele kost-per-vermeden-poliogeval. Voor een breder 

gezondheidszorgbudget kunnen alle interventies gerangschikt worden volgens hun kost per QALY 

die ze opleveren. Dit gebeurt in een zogenaamde ‘league table’ (naar analogie met een 

voetbalklassement) waarin interventies met elkaar concurreren op het vlak van kosteneffectiviteit. 

Tabel 5 geeft een voorbeeld van een league table voor verschillende gezondheidsprogramma’s.  

 

TABEL 5: ILLUSTRATIEF VOORBEELD VAN EEN 'LEAGUE TABLE'* 

behandeling cost per QALY 

Pneumokokken vaccinatie voor 65-plussers 273£ 

Heupprothese 579£ 

Abdominale hysterectomy vs. Endometriale resectie 2102£ 

Influenza vaccinatie in rusthuizen 3166£ 

Coronary Artery Bypass Grafting 9147£ 

Varicella Zoster vaccinatie bij 11-jarigen 19604£ 

Directe coronaire angiografie 44565£ 

Temozolomide bij patiënten met hersenkanker 47609£ 

Multiple Sclerose behandeling met interferon beta 64796£ 

Calcitonine bij vrouwen >60 jaar met osteoporose 317684£ 

*Gebaseerd op: Qaly-league table UK-based economic evaluations published 1997-2003, 

http://www.med.mcgill.ca/epidemiology/courses/EPIB654/Summer2010/QALY/QALYleaguetable.pdf  

 

In de praktijk gebeuren terugbetalingsbeslissingen echter op continue basis en is het niet altijd 

mogelijk een ‘league table’ op te stellen waaruit dan de meest kosteneffectieve interventies genomen 

kunnen worden. Daarom wordt er vaak gebruik gemaakt van een grenswaarde voor 

kosteneffectiviteit (de ‘cost-effectiveness threshold’) [8]. Deze geeft dan een indicatie van goede en slechte 

kosteneffectiviteit. Over hoe deze waarde juist becijferd moet worden lopen de meningen uiteen 

[9]. Sommigen proberen alsnog de ‘league table’ benadering te volgen en een inschatting te maken 

van de kosteneffectiviteit van de interventies die opgenomen zijn in de huidige nomenclatuur (een 

‘aanbodsbenadering’ van de grenswaarde). De ‘threshold’ is dan de kosteneffectiviteit van de minst 

kosteneffectieve interventie die nog steeds terugbetaald wordt [10]. Een nieuwe kandidaat moet 

het dan beter doen dan deze interventie om zo de totale gezondheid te vergroten. Anderen nemen 

een ‘vraag’-perspectief in en proberen de waarde van gezondheid te schatten en vergelijken de 

kosteneffectiviteit van een interventie hiermee om zo te beoordelen of er voldoende waarde wordt 

geboden voor de vereiste investering [11, 12]. Die ‘waarde’ wordt bekomen door hetzij onderzoek 

naar hoeveel mensen zouden willen betalen voor bepaalde gezondheidseffecten, hetzij door 

effectieve keuzes te observeren waarin mensen een afruil maken tussen geld en gezondheid, bv. bij 

het onderhandelen van hogere lonen in functie van meer gevaarlijke jobs of de betalingsbereidheid 

voor extra veiligheid bij de aankoop van een wagen.  

http://www.med.mcgill.ca/epidemiology/courses/EPIB654/Summer2010/QALY/QALYleaguetable.pdf
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Voor een kostenbatenanalyse geldt een gelijkaardige redenering waarbij voor elke interventie het 

aantal euro’s wordt opgelijst dat verkregen wordt per euro investering. De ‘beste’ set van 

interventies is dan diegene die de maatschappelijke ‘return on investment’ maximaliseert.  

Op basis van gegevens over de prijs van een vaccinatieprogramma kan, in combinatie met haar 

gezondheidseffecten (uitgedrukt in QALYs), een rangschikking opgesteld worden tussen de 

mogelijke vaccin kandidaten en hieruit kan de overheid vervolgens de meest kosteneffectieve 

kandidaten selecteren. Een dergelijke ‘league table’ voor vaccins kan belangrijke inzichten 

verschaffen voor budgetbeheerders over de relatieve waarde van een kandidaat vaccin t.o.v. andere 

concurrerende vaccins.  

 

2.1.2 Institute of Medicine (US) - Vaccines for the 21st century.  
 

Een bekend voorbeeld van een expliciete prioriteringstool gebaseerd op de principes van 

kosteneffectiviteit is het project ‘Vaccines for the 21st century’ [13]. In 2000 werd er door een bevoegd 

wetenschappelijk comité van het Institute of Medicine van de National Academy of Sciences in de 

Verenigde Staten een analysekader ontwikkeld dat expliciete prioriteiten stelde tussen 26 

verschillende nog te ontwikkelen vaccins volgens hun ingeschatte ziektelast en kosteneffectiviteit. 

Het idee was om een toekomstvisie te ontwikkelen en duidelijke prioriteiten te stellen m.b.t. hoe 

beschikbare middelen voor onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd moeten worden.  

Vaccins werden geëvalueerd volgens hun verwachte impact op morbiditeit en mortaliteit uitgedrukt 

in QALYs en kosten. Onder kosten werd een inschatting gemaakt van de ingeschatte kosten van 

ontwikkeling van het vaccin, kosten van het gebruik van het vaccin (kost per dosis, kost van 

administratie, etc.) en de kosten van gezondheidszorg geassocieerd met de ziekte volgens een aantal 

klinische scenario’s.  De evaluatie gebeurde o.b.v. een maatschappelijk perspectief dat alle relevante 

gezondheidsuitkomsten en –kosten in overweging nam. Op die manier worden erg uiteenlopende 

ziektebeelden en vaccins toch ‘commensurabel’ en onderling vergelijkbaar gemaakt. De analyse 

excludeerde alle ziekten waarvoor in principe alternatieve preventiemogelijkheden beschikbaar 

waren, waarover er onvoldoende wetenschappelijke kennis was, en ziekten die vooral buiten de VS 

relevant waren. De auteurs waarschuwen echter expliciet tegen een rangschikking (of ‘league table’) 

voor vaccins omdat de onderliggende data waarop hun rangschikking gebaseerd was uiterst onzeker 

was om dergelijke specifieke conclusies te trekken, en bovendien hebben zij te veel problematische 

assumpties moeten maken om zo een rangschikking te kunnen rechtvaardigen. Ze deden dit 

immers voordat er enige klinische studie over de uiteindelijke vaccins beschikbaar waren (en een 

aantal van deze hypothetische vaccins bestaan nu nog steeds niet). Ze groepeerden alle vaccins in 

4 brede categorieën volgens hun incrementele kosteneffectiviteitsratio (hun kost per gewonnen 

eenheid gezondheid):  

(1) ‘most favorable’ wanneer het vaccin zowel geld bespaarde (door uitgespaarde ziektekosten) 

en gezondheidswinst opleverde (uitgedrukt in QALYs) 

(2) ‘more favorable’ wanneer het vaccinatieprogramma minder kostte dan $10.000 per gewonnen 

QALY 

(3) ‘favorable’ wanneer de kost tussen $10.000 en $100.000 per QALY lag 

(4) ‘less favorable’ voor programma’s die meer dan $100.000 per QALY kosten 
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Zeven vaccins werden in de ‘most favorable’ categorie geplaatst, negen in ‘more favorable’, vier 

vaccins in de category ‘favorable’ en zeven in de ‘less favorable’ categorie (zie Tabel 6).  

 

TABEL 6: CATEGORISERING VAN VACCINS IN 'VACCINES OF THE 21ST CENTURY' 

‘Most 
favorable’ 

Cytomegalovirus vaccinatie voor 12-jarigen 

Influenza vaccinatie voor de algemene bevolking (eens per 5 jaar) 

Insuline-dependent diabetes mellitus therapeutic vaccine 

Multiple sclerosis therapeutic vaccine 

Rheumatoid arthritis therapeutic vaccine 

Groep B streptococcus vaccin voor routine prenatale zorg voor vrouwen tijdens 
hun eerste zwangerschap en voor hoog-risico volwassenen  

Streptococcus pneumoniae vaccin voor kinderen en voor 65-jarigen 

‘More 
favorable’ 

Chlamidia vaccin voor 12-jarigen 

Helicobacter pylori vaccin voor kinderen 

Hepatitis C virus vaccin voor kinderen 

Herpes simplex virus vaccin voor 12-jarigen 

HPV vaccin voor 12-jarigen 

Therapeutisch Melanoma vaccin 

Mycobacterium tuberculosis vaccin voor hoog-risico groepen 

Neisseria gonorrhea vaccin voor 12-jarigen 

Respiratoir syncytial virus vaccin voor kinderen en 12-jarige meisjes 

‘Favorable’ Parainfluenza virus vaccin voor kinderen en vrouwen tijdens hun eerste 
zwangerschap 

Rotavirus vaccin voor kinderen 

Group A streptococcus vaccin voor kinderen 

Groep B streptococcus vaccin voor hoog-risico volwassenen en voor 12-jarige 
meisjes en vrouwen tijdens hun eerste zwangerschap 

‘Less 
favorable’ 

Borrelia burgdorferi vaccin voor kinderen geboren in en immigrants (alle leeftijden) 
van geografische regio’s met hoog-risico.  

Coccidioides immitis vaccin voor kinderen geboren in en immigrants (alle leeftijden) 
van geografische regio’s met hoog-risico. 

Enterotoxigenisch Escherichia coli vaccin voor kinderen en reizigers 

Epstein-Barr virus voor 12-jarigen 

Histoplasma capsulatum vaccin voor kinderen geboren in en immigrants (alle 
leeftijden) van geografische regio’s met hoog-risico. 

Neisseria meningitidis type B vaccin voor kinderen 

Shigella vaccin voor kinderen en reizigers of enkel reizigers.  

 

Bepalende factoren voor de classificatie van vaccins waren vooral het aantal besmette mensen en 

de ernst van de ziekte, inclusief langdurige sequellae (overlijden en permanente morbiditeit). Veel 

van deze vaccins moeten op jonge leeftijd gegeven worden en de auteurs beklemtonen dan ook dat 

bredere dimensies zoals aanvaardbaarheid en goodwill van ouders t.o.v. kindervaccinatie essentieel 

zijn, maar ontbreken in deze analyse.  

De resultaten zijn interessant omdat ze een transparante en systematische evaluatie van 

verschillende vaccins maken op basis van een vooraf bepaald evaluatiekader en zo tot een expliciete 
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categorisering komen. Ze zijn ook nuttig omdat ze een inzicht bieden in de onderliggende 

componenten van de vaccinatieprogramma’s en maken vergelijking en onderbouwde discussie 

mogelijk. Toch werd het raamwerk achteraf als minder succesvol beschouwd. Een eerste reden 

hiervoor was dat kosteneffectiviteit een aantal belangrijke dimensies negeert die niettemin cruciaal 

waren om de ‘prioriteit’ van een vaccin adequaat te kunnen inschatten (zie sectie 2.1.3), bv. ethische 

aspecten en rechtvaardigheidsoverwegingen of verantwoorde meerkosten van investeringen in 

nieuwe vaccinontwikkeling. Bovendien bleef deze ranking statisch, en werd de werkzaamheid van 

deze vaccins uiterst simplistisch aangenomen. Om sommige van deze beperkingen te remedieren 

werd er in 2010 door het IoM overgegaan naar een meer deliberatief model, genaamd SMART 

vaccines (zie sectie 2.2.5).  

 

2.1.3 Kritieken op prioriteitenstelling volgens kosteneffectiviteit 
 

Economische evaluatie kan dus een zeer duidelijke rangschikking geven van vaccins volgens hun 

efficiëntie in het genereren van QALYs (of andere gezondheidsuitkomsten). Er zijn echter een 

aantal ernstige beperkingen die deze aanpak ondergraven en minder bruikbaar maken als (enige) 

basis voor prioriteitenstelling. 

Beschikbaarheid van studies en voldoende kwaliteitsvolle data. Een eerste logische punt van kritiek is dat het 

opstellen van rangschikkingen volgens kosteneffectiviteit de continue beschikbaarheid 

veronderstelt van kosteneffectiviteitsstudies die op uniforme wijze zijn uitgevoerd en waarin alle 

relevante kosten en effecten opgenomen worden zodat vergelijking mogelijk is. Deze moeten 

bovendien gebaseerd zijn op voldoende betrouwbare data (bv. inzake efficaciteit van het vaccin, 

klinische aspecten van de ziekte en allerhande geassocieerde kosten). Dit zal eerder zelden het geval 

zijn. Studies zijn vaak enkel beschikbaar voor  andere landen, met andere epidemiologische 

parameters, andere gezondheidszorgsystemen, etc. De vertaalbaarheid van deze studies naar de 

Vlaamse context is zeker niet altijd evident. Maar zelfs indien studies beschikbaar zijn voor 

eenzelfde land zijn ze niet altijd vergelijkbaar. Sommige kosten of effecten worden niet meegeteld, 

of ze worden niet op uniforme wijze gewaardeerd, of er wordt op uiteenlopende wijze rekening 

gehouden met onzekerheid [14].6 De ontwikkeling van een formele beslisprocedure gaat dan ook 

samen met een eis tot standaardisatie van kosteneffectiviteitsstudies. Niettemin is het zo dat 

economische evaluatie meer en meer uniform is geworden over de jaren en dat vele beschikbare 

studies van hoge kwaliteit zijn. In Tabel 7 wordt een veelgebruikte ‘checklist’ weergegeven om de 

kwaliteit van een economische evaluatie te evalueren.  

 

  

                                                                 
6 Een belangrijk aspect hierin zijn de vaste kosten van vaccinatie. Allicht worden vaste implementatiekosten van 
vaccins niet steevast meegenomen in een analyse en zo zullen er ongetwijfeld nog beperkingen zijn aan de 
beschikbare studies. 
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TABEL 7: DRUMMOND'S CHECKLIST VOOR DE EVALUATIE VAN ECONOMISCHE EVALUATIES [5] 

1. Beantwoordde de studie een goed gedefinieerde onderzoeksvraag die in een beantwoordbare 
vorm werd gesteld? 
 
1.1. Bevat het onderzoek zowel de kosten als de effecten van de service of het programma? 
1.2. Werden twee of meer alternatieven vergeleken? 
1.3. Was er een duidelijk perspectief van waaruit de analyse werd gemaakt en werd het onderzoek in een duidelijke 
beslissingscontext geplaatst? 
 
2. Was een uitgebreide beschrijving van de concurrerende alternatieven gegeven (d.w.z. kun je zien 
wie wat met wie deed, waar en hoe vaak)? 
 
2.1. Zijn er belangrijke alternatieven weggelaten? 
2.2. Was (moet) er een alternatief worden overwogen? 
 
3. Was de effectiviteit van het programma vastgesteld? 
 
3.1. Is dit gedaan via een gerandomiseerde, gecontroleerde klinische proef? Zo ja, gaf het proefprotocol weer wat er in de reguliere 
praktijk zou gebeuren? 
3.2. Is de effectiviteit vastgesteld via een overzicht van klinische onderzoeken? 
3.3. Werden observatiegegevens of veronderstellingen gebruikt om de effectiviteit vast te stellen? Zo ja, wat zijn de mogelijke 
gevolgen in resultaten? 
 
4. Zijn alle belangrijke en relevante kosten en consequenties voor elk alternatief geïdentificeerd? 
 
4.1. Was het bereik breed genoeg voor de onderzoeksvraag? 
4.2. Heeft het alle relevante perspectieven bestreken? (Mogelijke perspectieven zijn het maatschappelijke perspectief en dat van 
patiënten en externe betalers. Andere perspectieven kunnen ook relevant zijn, afhankelijk van de specifieke analyse.) 
4.3. Zijn de kapitaalkosten en bedrijfskosten inbegrepen? 

5. Zijn de kosten en gevolgen nauwkeurig gemeten in de juiste fysieke eenheden (bijvoorbeeld uren 
verpleging, aantal doktersbezoeken, verloren werkdagen, gewonnen levensjaren)? 

5.1. Zijn er geïdentificeerde items weggelaten uit de meting? Zo ja, betekent dit dat ze in de daaropvolgende analyse geen gewicht 
droegen? 
5.2. Waren er speciale omstandigheden (bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van middelen) die het meten bemoeilijkten? Werden 
deze omstandigheden op de juiste wijze behandeld? 

6. Werden de kosten en gevolgen geloofwaardig gewaardeerd? 

6.1. Waren de bronnen van alle waardeoordelen duidelijk geïdentificeerd? (Mogelijke bronnen zijn onder meer marktwaarden, 
voorkeuren en opvattingen van patiënten of cliënten, opvattingen van beleidsmakers en beoordelingen van gezondheidswerkers) 
6.2. Werden marktwaarden gebruikt voor veranderingen met betrekking tot verworven of gebruikte middelen? 
6.3. Waar marktwaarden afwezig waren (bijv. Vrijwilligerswerk), of marktwaarden geen afspiegeling waren van de werkelijke 
waarden (zoals kliniekruimte tegen een gereduceerd tarief), werden aanpassingen gemaakt om de marktwaarden te benaderen? 
6.4. Was de waardering van de gevolgen geschikt voor de gestelde vraag (d.w.z. is het juiste type of soorten analyse - 
kosteneffectiviteit, kosten-baten, kostenutiliteit - geselecteerd)? 
 
7. Zijn de kosten en gevolgen aangepast voor differentiële timing? 
 
7.1. Zijn de kosten en gevolgen die zich in de toekomst voordoen 'verdisconteerd' ten opzichte van hun huidige waarden? 
7.2. Is er een rechtvaardiging gegeven voor de gebruikte disconteringsvoet? 
 
8. Is er een incrementele analyse van kosten en consequenties van alternatieven uitgevoerd? 
 



Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  24 
 
 

 

8.1. Werden de extra (incrementele) kosten gegenereerd door het ene alternatief boven het andere in vergelijking met de extra 
effecten, voordelen of hulpprogramma's die werden gegenereerd? 
 
9. Werd rekening gehouden met onzekerheid in de schattingen van kosten en gevolgen? 
 
9.1. Als gegevens over kosten en consequenties stochastisch waren (willekeurig vastgestelde volgorde van waarnemingen), werden 
passende statistische analyses uitgevoerd? 
9.2. Als een gevoeligheidsanalyse werd gebruikt, werd een rechtvaardiging gegeven voor het bereik van waarden (of voor 
belangrijke onderzoeksparameters)? 
9.3. Waren de onderzoeksresultaten gevoelig voor veranderingen in de waarden (binnen het veronderstelde bereik voor 
sensitiviteitsanalyse of binnen het betrouwbaarheidsinterval rond de verhouding tussen kosten en gevolgen)? 
 
10. Bevatten de presentatie en bespreking van onderzoeksresultaten alle kwesties die voor 
gebruikers van belang zijn? 
 
10.1. Waren de conclusies van de analyse gebaseerd op een algemene index of een verhouding tussen kosten en gevolgen (bijv. 
Kosten-batenverhouding)? Zo ja, werd de index intelligent of mechanistisch geïnterpreteerd? 
10.2. Zijn de resultaten vergeleken met die van anderen die dezelfde vraag hebben onderzocht? Zo ja, is rekening gehouden met 
mogelijke verschillen in studiemethode? 
10.3. Heeft de studie de generaliseerbaarheid van de resultaten voor andere instellingen en patiënt / cliëntgroepen besproken? 
10.4. Heeft het onderzoek gewezen op of rekening gehouden met andere belangrijke factoren bij de keuze of beslissing die wordt 
overwogen (bijvoorbeeld verdeling van kosten en gevolgen, of relevante ethische kwesties)? 
10.5. Heeft de studie uitvoeringskwesties besproken, zoals de haalbaarheid van het aannemen van het 'voorkeursprogramma' 
gezien bestaande financiële of andere beperkingen, en of eventuele vrijgemaakte middelen kunnen worden herverdeeld naar andere 
waardevolle programma's? 
 

 

QALYs en gezondheid. Buiten de onzekerheden die inherent zijn aan de QALY en hoe die gemeten 

moet worden, zijn er ook een aantal belangrijke conceptuele tekortkomingen aan deze benadering 

van gezondheid. Ten eerste ligt er aan de QALY een bepaalde invulling van het begrip gezondheid 

ten grondslag. Omdat gezondheid een breed en vaak onder-gedefinieerd concept is, kan men zich 

afvragen of QALY-metingen alle aspecten van gezondheid wel capteren. De EuroQoL (EQ-5D), 

een veelgebruikte vragenlijst om QALYs te berekenen, categoriseert gezondheidsimpact volgens 

vijf verschillende dimensies: ‘mobility’, ‘usual activities’, ‘role limitations’, ‘pain and discomfort’ en 

‘anxiety and depression’. Cognitie is een opvallend afwezige dimensie. Er is evidentie dat 

infectieziekten, zeker wanneer ze verkregen zijn op jonge leeftijd, blijvende cognitieve effecten 

kunnen sorteren en dit heeft, los van de impact op levenskwaliteit en ontwikkeling, een impact op 

het ‘menselijke kapitaal’ en vervolgens ook op de economische productiviteit. Dergelijke effecten 

worden niet gecapteerd in de QALY.  

Ten tweede, om geldige bewerkingen te maken (bv. optellen van QALYs) moeten we een 

onderlinge onafhankelijkheid van QALYs veronderstellen maar studies tonen aan dat dit niet altijd 

zo is en dat de ene QALY de andere kan beïnvloeden. Zo kan de volgorde waarin men toestanden 

doorleeft bepalend zijn voor hoe erg men die toestand inschat. Een graduele gezondheidsstijging 

(van ernstig naar mild naar genezing) is bijvoorbeeld beter dan een volledig herstel dat gevolgd 

wordt door een ziekteherval, ook al zou in beide gevallen het totaal aantal gewonnen QALYs gelijk 

blijven. Eenzelfde ziektebeeld zal ook zwaarder verteerbaar worden naarmate een ziekte langer 

blijft aanslepen. QALYs zijn dan ook vereenvoudigde weergaven van hoe (on)draaglijk een ziekte 

werkelijk is. Ten derde, ook wordt de individuele waarde van een gezondheidsinterventie beperkt 

tot haar impact op mortaliteit en morbiditeit maar het is duidelijk dat de impact van gezondheid 
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op leven en werk van mensen erg ver kan gaan (denk bv. aan de impact van een langdurige ziekte 

op studieresultaten, carrières, opvoeding van kinderen, etc.). Deze effecten worden doorgaans niet 

geïncludeerd, noch langs de kosten- noch langs de effectenkant. Bovendien zijn de effecten van 

ziekte en invaliditeit erg persoonsafhankelijk. Een vingerblessure heeft bijvoorbeeld totaal andere 

consequenties voor een leraar dan voor een pianospeler.  

Incrementele en marginale kosteneffectiviteit. Economische evaluaties produceren ICERs (incremental 

cost-effectiveness ratios, e.g. een kost per QALY). Het is niet onbelangrijk om voor ogen te houden 

dat het hier gaat over ‘incrementele’ schattingen. De meerkost van een programma wordt 

vergeleken t.o.v. de meeropbrengst. Op die manier weerspiegelt een ICER een gemiddelde: de 

gemiddelde incrementele kost per gewonnen QALY. Dit gemiddelde kan echter een vertekend 

beeld geven over de efficiëntie van een programma als zowel kosten of effecten schaalgevoelig zijn. 

Op het vlak van kosten zou het kunnen zijn dat er vaste kosten van vaccinatie (bv. 

communicatiecampagnes, vaccinatie platformen, etc.) gespreid moeten worden over de populatie. 

Uiteraard zal de kost per gewonnen QALY dan hoger liggen wanneer het programma op kleine 

dan wel op grote schaal wordt uitgevoerd. Omgekeerd treden er ook schaalvoordelen op in de 

effecten, bv. door groepsimmuniteit. Wanneer op grote schaal wordt gevaccineerd wordt de 

transmissie van pathogenen doorbroken en kan er, bovenop de individuele bescherming voor 

gevaccineerden, een extra bescherming gecreëerd worden. Deze groepsimmuniteit (of ‘herd 

immunity’) vormt een belangrijke bescherming voor mensen die zelf niet gevaccineerd kunnen 

worden. Een focus op incrementele kost-per QALY-schattingen kan daarom een verkeerd beeld 

geven wanneer de evaluatie niet gebeurd op de optimale schaal van het programma. Op zich zijn 

incrementele schattingen minder problematisch zolang de ICERs maar berekend worden voor al 

de relevante schaalgroottes en de tendens in kosteneffectiviteit duidelijk wordt.   

 

Bredere maatschappelijke en economische voordelen van vaccinatie. Economische evaluaties zijn in principe 

in staat om een brede waaier van kosten en effecten op te nemen. Vaak blijven de in rekening 

gebrachte kosten beperkt tot de directe vaccinatiekosten maar, zoals eerder aangegeven, kan dit 

uitgebreid worden met vaste platform- en communicatiekosten die gedeeld worden met andere 

vaccinatieprogramma’s. Maar aangezien de effecten van vaccinatie erg ver kunnen reiken blijven 

een aantal dimensies van vaccinatie onderbelicht in economische evaluatie. Hoever we moeten gaan 

in het meetellen van bredere kosten en effecten hangt af van het perspectief van waaruit de evaluatie 

gemaakt wordt. Als ons perspectief ‘eng’ is en zich beperkt tot de betaler (bv. de Vlaamse overheid) 

dan kan een eenvoudige kosteneffectiviteitsstudie voldoende informatie verschaffen. Indien we 

echter een maatschappelijk perspectief innemen, van waaruit alle kosten en effecten relevant zijn, 

dan is het traditionele kosteneffectiviteitskader te beperkt. Het is theoretisch niet onmogelijk om 

al deze bredere (positieve of negatieve) effecten binnen een kost-per-QALY raamwerk te brengen 

maar in de praktijk is dit zeer moeilijk haalbaar en zeker niet ‘standard practice’.7 Belangrijke 

bredere uitkomsten zoals ziekte uitroeiing, verminderde angst voor besmettingen en andere niet-

                                                                 
7 Enkele studies in de literatuur hebben deze mogelijkheid verkend. Bvb. Sevilla et al hebben de additionele kosten 
(of kostenbesparingen) ten gevolge van antibiotica resistentie ingebracht in een economische evaluatie van 
pneumokokken conjugaat vaccin 15. Sevilla, J.P., et al., Toward economic evaluation of the value of vaccines and other health 
technologies in addressing AMR. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018. 115(51): p. 12911-12919.. 
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onmiddellijk economisch relevante uitkomsten worden dus niet gecapteerd. 8  Tabel 8 vat de 

geëxcludeerde dimensies samen.  

 

TABEL 8: BREDERE DIMENSIES VAN VACCINATIE GEEXCLUDEERD IN ECONOMISCHE EVALUATIE 

 Bredere productiviteitswinsten. Het vermijden van ziekte leidt tot directe kostenbesparingen maar ook 

tot hogere arbeidsmarktparticipatie. Bovendien blijven mensen niet enkel minder thuis 

(absenteïsme), ook op de werkvloer zal er een hogere productiviteit zijn (presenteïsme).  Dit zou 

normaal gezien gecapteerd moeten worden in de indirecte kosten van een economische evaluatie. 

Maar productiviteit kan ver gaan, bv. mantelzorgers die thuis moeten blijven om voor zieken (bvb. 

kinderen) te zorgen. Deze productiviteitseffecten kunnen belangrijk zijn om de waarde van een 

vaccin te bepalen maar in een enge interpretatie van kosteneffectiviteit worden ze vaak weggelaten 

of onvolledig gecapteerd.  

 Effecten op publieke goederen. Vaccins hebben niet enkel een impact op gevaccineerden maar ook op 

de gemeenschap. In sommige gevallen kan een vaccin ervoor zorgen dat een ziekte uitgeroeid 

wordt. Dit is een enorm waardevol voordeel van een vaccin; Het wordt echter niet noodzakelijk 

meegenomen in een economische evaluatie. Naast de reeds eerder besproken effecten op 

groepsimmuniteit kunnen infectieziekten ook de publieke perceptie van een land aantasten. 

Voorbeelden hier zijn ebola outbreaks in west-Afrika of het Zika virus in Brazilië. Dit kan effecten 

sorteren op bv. toerisme (mensen die niet naar de olympische spelen in Brazilië gingen omwille van 

de risico’s van zika). Ook op de directe investeringen vanuit het buitenland (Foreign Direct 

Investment) kan dit effecten hebben. Grootschalige outbreaks kunnen zelfs disruptieve effecten 

hebben op de organisatie van de samenleving, tot zelfs de omverwerping van regimes. Dergelijke 

kosten op macro-schaal zijn uiteraard niet altijd en voor elk vaccin van toepassing maar kunnen 

soms wel relevant zijn. De potentiële maatschappelijke kost van infectieziekten gaat veel verder dan 

de directe behandelkosten.  

 Co-morbiditeiten. Mensen die aan infectieziekten lijden kunnen vaak extra kwetsbaar zijn om andere 

aandoeningen te krijgen. Omgekeerd zijn reeds zieke patiënten vaak extra kwetsbaar om een 

infectieziekte op te lopen. Deze comorbiditeitsimpact van vaccinatie kan relevant zijn m.b.t. 

nosocomiale infecties en antibiotische resistentie.  

 Bioterrorisme. Een kosteneffectiviteitsanalyse baseert haar inschattingen van de effectiviteit van een 

programma op de natuurlijke evolutie van de incidentie van een infectieziekte, maar indien een virus 

er zich toe leent om gebruikt te worden voor terroristische doeleinden, dan kan deze inschatting 

foutief zijn.  

 Ontastbare voordelen. Tot slot zijn er een aantal ontastbare effecten van vaccinatie die ook mede de 

waarde ervan bepalen. Zo hebben seksueel overdraagbare aandoeningen gedragseffecten. Door 

immuniteit aan te bieden verdwijnen deze gedragsvoorzorgsmaatregelen en voelen mensen zich 

                                                                 
8 In principe kunnen al deze bredere aspecten wel gevat worden in een kosten-baten analyse. In dit model wordt het 
QALY model achtergelaten en wordt onmiddellijk een bredere, monetaire vertaling gemaakt van alle mogelijk 
relevante uitkomsten. Echter, dit is zulk een complexe inschatting aangezien mensen alle mogelijke consequenties 
van ziekte moeten inschatten, inclusief de vele interacties die tussen effecten zullen ontstaan, en ze vervolgens 
monetair moeten waarderen dat er ernstige twijfels zijn bij de uiteindelijke validiteit en betrouwbaarheid van 
dergelijke schattingen. De meest haalbare schattingen zijn diegenen waarbij de moeilijk kwantificeerbare elementen 
achterwege worden gelaten maar het is nu net op dit vlak dat de kostenbatenanalyse een meerwaarde heeft op de 
kosteneffectiviteitsanalyse. Beschikbare kostenbatenanalyses in de literatuur nemen daarom een beperkte focus in die 
niet de volledige return on investment van vaccinatie weet te capteren. Ze focussen op de korte termijn uitkomsten 

en excluderen verschillende van de bredere effecten.    
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‘veiliger’. Ook worden door vaccinatie in het algemeen de waarde van volksgezondheid in de verf 

gezet.  

 

Ethiek. In de voorgaande punten werd besproken op welke manieren een 

kosteneffectiviteitsanalyse allemaal een foutieve inschatting kan geven van de waarde van een 

vaccin. Echter, zelfs indien dit alles perfect weergegeven zou worden in een 

kosteneffectiviteitsstudie, dan kan men zich nog de vraag stellen of het programma wel ethisch is. 

Het spreekt voor zich dat een efficiënte verdeling van het vaccinbudget (die bv. de totale 

gezondheid of welvaart maximaliseert) niet noodzakelijk een billijke verdeling impliceert. Een 

belangrijke tekortkoming van economische evaluaties is dat ze geen rekening houden met 

rechtvaardigheidsaspekten van hoe gezondheidzorg ‘verdeeld’ wordt over de bevolking. In Tabel 

9 wordt een overzicht geboden van enkele belangrijke billijkheidsaspekten van vaccinaties die niet 

of onvoldoende aan bod komen in economische evaluaties. Er zijn wel een aantal studies 

beschikbaar die proberen deze ethische component te incorporeren in het CEA-raamwerk (door 

bv. QALYs te wegen volgens de socio-economische achtergesteldheid van de ontvanger), maar 

deze aanpak staat nog in zijn kinderschoenen, kent vele methodologische problemen en kan (nog) 

niet als oplossing dienen voor het concrete prioriteitenvraagstuk.  

 

TABEL 9: IN ECONOMISCHE EVALUATIE VERWAARLOOSDE BILLIJKHEIDSASPECTEN VAN EEN 

VACCINATIEPROGRAMMA 

Ethische principe Verklaring Vertaling naar vaccins Positieve 
of 

negatieve 
bijdrage? 

Principes die verband houden met de gebruiker 

Maatschappelijke 
determinanten 
van gezondheid 

We moeten meer 
inspanningen doen om 
gezondheid te creëren in 
sociaal achtergestelde groepen 

Grote vaccinatieprogramma's zijn 
hulpmiddelen om de ziektelast in 
achtergestelde sociale groepen te 
verminderen, rechtstreeks door het 
verstrekken van vaccins of indirect door 
groepsimmuniteit. 

+ 

Beschermen van 
de kwetsbaren 
 

Ethische noodzaak om 
diegenen te beschermen die 
kwetsbaar zijn en zichzelf niet 
kunnen beschermen 

Vaccins kunnen de meest kwetsbare 
groepen beschermen die niet kunnen 
worden gevaccineerd (personen met 
een verzwakt immuunsysteem, zeer 
jonge of oude, enz ...) via 
groepsimmuniteit 

+ 

Fair innings 
 

Hoewel controversieel, is er 
een hoeveelheid onderzoek 
dat aangeeft dat mensen 
gezondheidsvoordelen voor 
jongeren verkiezen boven 
ouderen 

Vaccins zijn meestal voor kinderen + 

Professionele 
deontologie  

Voor sommige beroepen is er 
een speciale ethische reden 
om niet ziek te zijn: b.v. 
gezondheidswerkers om geen 
infecties te verspreiden of het 

Gezondheidswerkers, politie of het leger 
zijn doelgroepen voor vaccinatie 

+ 
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leger om het land te 
beschermen 

Sociale inclusive 
van 
minderheden  

 
We moeten inspanningen 
leveren om minderheden in de 
samenleving te integreren 

Ziekte-uitbraken kunnen stigmatiserend 
zijn. Vaccins gericht op etnische groepen 
met een risico op infectieziekten, helpen 
voorkomen dat minderheidsgroepen 
ziekten verspreiden 

+ 

Principes gerelateerd aan de gezondheidseffecten 

Het aggregatie-
probleem 
 

Size matters: veel kleine 
gezondheidswinst komt niet 
overeen met enkele grote. 

Vaccins beschermen meestal tegen een 
zeer ernstige maar zeldzame ziekte (bijv. 
Meningitis). Deze vaccins verdienen een 
hogere waardering. Andere vaccins 
beschermen tegen een 
gemeenschappelijke maar milde ziekte 
en verdienen een lagere prioriteit. 

gemengd 

‘Luck 
egalitarianism’ 
 

Er zijn ethische redenen om 
onderscheid te maken tussen 
‘option luck’ en ‘brute luck’ en 
prioriteit te geven aan 
gezondheidsproblemen die 
onvermijdelijk waren boven 
diegene die aan zichzelf 
werden toegebracht 

Vaccins zijn preventief en zijn 
voorbeelden van ‘verantwoord 
gezondheidsgedrag’ 

+ 

Rechtvaardigheid 
buiten 
gezondheid  

Vallen de genegeerde bredere 
gevolgen onevenredig op 
bepaalde gevoelige groepen? 

Comorbiditeiten komen vaker voor in 
achtergestelde groepen. Gezondheids- 
en loopbaangerelateerde 
productiviteitsverliezen zijn erger 
wanneer zij kwetsbare groepen treffen. 

+ 

Principes met betrekking tot de interventie 

Man-made vs. 
natuurlijke 
effecten 
 

Mensen reageren anders op 
bijwerkingen dan op 
natuurlijke infecties. 

Vaccins veroorzaken soms bijwerkingen 
en dit kan het vertrouwen van het 
publiek schaden 

- 

Respekt voor 
individuele 
autonomie 

Niet meegenomen in 
economische evaluatie, maar 
er zijn ‘kosten’ in termen van 
individuele autonomie 
wanneer mensen ‘gedwongen’ 
worden om gezondheidszorg 
te gebruiken 

Vaccins zijn vaak ingebed in 
programma's die de opname 
‘stimuleren’ (van zachte ‘nudges’ tot 
hardere wettelijke dwang) 

- 

 

 

2.2 Deliberatieve modellen  
 

2.2.1 Methode 
 

Doorgaans worden terugbetalings- en prioriteringsbeslissingen gemaakt m.b.v. meer ‘deliberatieve’ 

modellen i.p.v. de hierboven geschetste ‘algoritmische’ aanpak. In plaats van een alomvattend 

algoritme op te stellen wordt er in deze methode gevraagd aan experten om vaccins te beoordelen 

op basis van een aantal vastgelegde criteria. Er wordt vervolgens d.m.v. deliberatie en 
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groepsdiscussie beslist over de merites van een vaccin op uiteenlopende criteria en een relatieve 

‘waarde’ en prioriteit gegeven aan vaccins. Kosteneffectiviteit is dan één van de verschillende 

relevante criteria, i.p.v. het alomvattende criterium dat al de rest samenvat.  

De eerste vraag die zich dan stelt is welke criteria van tel zijn. Er zijn zeer veel facetten aan 

vaccinaties en bijgevolg kan men zich afvragen welke juist bepalend moeten zijn en dewelke niet. 

Wat zijn de mogelijk relevante dimensies die aan bod moeten komen in een deliberatieve model?  

We hebben een (pragmatische) literatuurstudie gedaan en 41 artikels geïdentificeerd die het thema 

‘prioriteiten stellen tussen vaccins’ behandelden9. In deze artikels werd besproken hoe overheden 

vaccins evalueren (of hoe ze dit zouden moeten doen) en hoe ze beslissingen moeten nemen m.b.t. 

de terugbetaling van vaccins [16-56]. Tabel 10 geeft weer wat de verschillende uiteenlopende 

dimensies zijn die relevant (kunnen) zijn voor prioriteitenstelling.  

De gepresenteerde lijst van mogelijk relevante facetten presenteert de verschillende aspecten die 

geëvalueerd moeten worden door de overheid. Veel van deze dimensies worden opgenomen in 

kosteneffectiviteitsstudies, maar verschillende ook niet. Bovendien worden er m.b.t. de onderlinge 

verhoudingen tussen dimensies bepaalde waardeoordelen gemaakt die niet (of niet noodzakelijk) 

ethisch verdedigbaar of maatschappelijk aanvaardbaar zijn. In het deliberatieve model worden deze 

oordelen overgelaten aan experten.  

Maar uiteraard is, zoals hiervoor opgemerkt, expertendeliberatie ook geen procedure die juiste 

beslissingen garandeert. Ten eerste is het niet a priori duidelijk welke criteria echt belangrijk zijn en 

dewelke niet. Ten tweede is het ook niet duidelijk wat dan juist het ‘soortelijke gewicht’ van al die 

criteria moet zijn. In het deliberatieve model wordt er geen indicatie gegeven van hoe men juist de 

afruil moet maken tussen conflicterende criteria of hoeveel beter een betere score op een welbepaald 

criterium juist is. Bijvoorbeeld, een vaccin kan meer effectiviteit bieden maar een slechter profiel 

hebben qua nevenwerkingen. Welk van de twee aspecten weegt dan het zwaarst door? En wat is 

het kantelpunt vanaf wanneer de nevenwerkingen de extra bescherming beginnen te overtreffen in 

belang? Of ook, hoe moet men juist de afweging tussen ernstige en milde ziekte maken? Hoeveel 

verwachte sterfgevallen of ernstige besmettingen zijn er nodig om een vaccin voorrang te geven? 

En wat is de aanvaardbare kost juist voor een dergelijk vaccinatieprogramma? En hoe moeten we 

verschillen in incidentie juist afruilen? Sommige ziekten zijn doorgaans mild maar komen vaak 

voor. Andere ziekten zijn eerder zeldzaam maar zijn ernstig als ze doorbreken 

  

                                                                 
9 op basis van de volgende zoektermen (“Vaccin*” OR “immuni*”) AND (“value” OR “priorit*” OR “decision” OR 
“funding” OR “adoption”) in Pubmed. Na exclusie van alle niet Engelstalige artikels, artikels van voor 2000 en 
artikels die enkel klinische en epidemiologische aspecten van vaccinatie bespraken (en niet zozeer de evaluatie van de 
waarde van vaccinatie), letters-to-the-editor en niet reguliere onderzoeksartikels, bleven we over met 41 artikels die 
expliciet relevant waren. 
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TABEL 10: OVERZICHT VAN MOGELIJK RELEVANTE ASPECTEN VOOR DE EVALUATIE VAN VACCINATIE 

SUBDOMEIN ASPECT VRAAGSTELLING 

Epidemiologie van de 
ziekte 

Huidige incidentie in de bevolking of doelgroepen Hoeveel besmettingen treden er jaarlijks op en bij wie? 

Huidige prevalentie in de bevolking Welk percentage van de bevolking is drager van de ziekte? 

Susceptibiliteit  Hoe ontvankelijk is de bevolking voor besmetting?  

Besmettelijkheid van de pathogeen en risico op opstoten Hoe snel wordt de pathogeen overgedragen op anderen? 

Transmissiewijze van de pathogeen Via welk medium wordt het pathogeen overgedragen? 

Risicogroepen m.b.t. transmissie Zijn er bepaalde groepen die bijzonder ontvankelijk zijn voor de pathogeen? 

Klinisch-medische 
aspecten van een 
besmetting 

Morbiditeitsernst bij gemiddelde patiënt Hoe ernstig is een besmetting bij de gemiddelde patiënt? 

Verhouding tussen symptomatische en asymptomatische 
patiënten 

Bij hoeveel besmette mensen leidt de ziekte niet tot merkbare symptomen? 

Duur van ziekte en dragerschap Hoelang zijn patiënten ziek en hoelang blijven ze drager van de pathogeen?  

Risico op sterfte bij gemiddelde patiënt Hoe groot is de kans dat een besmette patiënt uiteindelijk sterft door de 
infectie? 

Morbiditeitsernst bij specifieke risicogroepen Zijn er specifieke groepen waarin een besmetting tot meer ernstige ziekte 
leidt? 

Effect op co-morbiditeiten Hebben besmette patiënten ook een grotere kans om andere 
gezondheidsproblemen te krijgen? 

Sterfte risico bij specifieke risicogroepen Ligt de kans tot overlijden hoger in bepaalde groepen? 

Alternatieve preventiemogelijkheden Zijn er buiten vaccinatie nog andere manieren om zichzelf tegen de ziekte te 
beschermen? 

Effectiviteit alternatieve preventiemogelijkheden Hoe effectief zijn deze alternatieven? 

behandelingsmogelijkheden  Welke behandelmogelijkheden zijn er eens een besmetting optreedt?  

Vaccin parameters Kans op milde nevenwerkingen door vaccinatie Wat zijn de typische nevenwerkingen die kunnen optreden (koorts, 
hoofdpijn, etc.)? 

Kans op ernstige nevenwerkingen door vaccinatie Hoe vaak treedt er een ernstig gezondheidsprobleem op door de vaccinatie 
(bv. anafylactische shock)? 

Nevenwerkingen bij specifieke groepen Zijn er specifieke groepen die bijzonder vatbaar zijn voor nevenwerkingen? 

Efficaciteit van het vaccin in het labo Hoe sterk is de bescherming die het vaccin biedt in labostudies? 

Alternatieve vaccins, dosissen of vaccinatiestrategieën 
beschikbaar 

Welke alternatieve vaccinatieschema’s zijn er voorhanden en wat zijn de 
relatieve voordelen en nadelen hiervan? 

Effectiviteit van het vaccin Zijn er goede aanwijzingen dat het vaccin ook buiten het labo effectieve 
bescherming biedt? 

Beschermingsduur en mogelijkheid van waning Hoelang biedt het vaccin bescherming en wat is de impact van afnemende 
bescherming? 

Schaal van het vaccinatieprogramma Hoeveel mensen zullen zich laten vaccineren? 
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Effectiviteit t.o.v. meest nabije alternatief Hoeveel beter biedt het vaccin bescherming t.o.v. de alternatieve 
preventiemiddelen? 

Haalbaarheid van vaccinatiecouverture Is de vooropgestelde vaccinatiedoelstelling haalbaar? 

Mogelijke interacties met andere vaccins Kan het vaccin een impact hebben op de werking van andere vaccins?  

Beschikbaarheid van voldoende vaccins Is er een voldoende grote productiecapaciteit of stock aanwezig of 
beschikbaar? 

Ecologisch-evolutionaire aspecten Leidt vaccinatie tot een evolutionaire druk die mogelijk andere pathogenen 
in de hand werkt? 

Effect van de ziekte op bredere ‘publieke goederen’ zoals 
AMR en ziekte-uitroeiing 

Zijn er bredere voordelen verbonden aan het vaccin, zoals bv. de 
mogelijkheid tot ziekteuitroeiing of de impact op gebruik van antibiotica (en 
antimicrobial resistance)? 

Doelgroep voor vaccinatie Welke specifieke groepen zullen benaderd worden voor vaccinatie? 

Economische aspecten Totale budgetimpact van het programma Hoe groot is de totale kost van het vaccinatieprogramma? 

Kosteneffectiviteit van het programma Hoe verhouden de kosten van het programma zich tot de gezondheidsbaten? 

Algemene vs. doelgroepvaccinatie Zijn er grote verschillen in kosteneffectiviteit tussen een grootschalige 
provisie van het vaccin t.o.v. selectieve vaccinatie van bepaalde doelgroepen? 

Kosten van surveillantie van het programma Hoeveel kost de verdere opvolging van het programma? 

Schaalvoordelen van het vaccinatieprogramma mbt andere 
programma’s (bv administratie) 

Kan het vaccin ingevoegd worden in bestaande programma’s?  

Impact op absenteïsme en presenteïsme (school, werk,…) Zorgt de ziekte voor afwezigheid of verminderde productiviteit op het werk 
of op school? Zorgt vaccinatie voor werk- of schoolverlet? 

Industriële voordelen van het programma (bv. binnenlandse 
werkgelegenheid verschaft door vaccinproductie) 

Wordt het vaccin in het binnenland geproduceerd en zorgt dit voor extra 
werkgelegenheid? 

Socio-ethische aspecten Relevante demografische aspecten van risicogroepen: 
leeftijd, geslacht, socio-economische status, etnische 
achtergrond 

Behoren patiënten tot bepaalde sensitieve groepen waarvoor een bijzondere 
inspanning vereist is? Komt de ziekte vooral voor bij mensen met een lagere 
sociaal-economische status? 

Relatieve morele meer-of minderwaarde van 
nevenwerkingen en indirecte effecten 

Moet er een extra waarde toegekend worden aan de negatieve gevolgen van 
vaccinatie? Zijn er indirecte effecten van het vaccin (bv. herd immunity) die 
extra waardevol zijn vanuit een maatschappelijk perspectief? 

Relatieve waarde van preventie t.o.v. curatie (en belang 
individuele verantwoordelijkheid) 

Moet er voorrang gegeven worden aan preventieve over curatieve ingrepen? 

Relevante demografische aspecten van doelgroepen voor 
vaccinatie: leeftijd, geslacht, socio-economische status, 
etnische achtergrond 
Link tussen ziekte en levensstijl 

Zijn er bepaalde kenmerken van de doelgroepen voor vaccinatie die 
bijzondere aandacht vereisen?  
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Wetenschappelijke waarde van het bewijsmateriaal Hoe onzeker is de wetenschappelijke evidentie en hoe belangrijk is die 
onzekerheid m.b.t. de prioriteitenstelling? 

Verschil tussen objectieve waarde van het vaccin en 
perceptie ervan bij de bevolking (bv. verhouding efficaciteit 
vs. Nevenwerkingen) 

Loopt de mening van experten gelijk met de perceptie van het vaccin bij de 
algemene bevolking? 

Politieke aspecten: Vlaanderen bespaart geld voor de federale 
regering 

Zijn er politieke redenen om een onderscheid te maken tussen bepaalde 
kosten van het vaccin vs. Kosten van curatie? 

Internationale aspecten: Ervaringen in andere landen Wat is de ervaring met het vaccin in andere landen en kunnen we deze 
ervaringen probleemloos transfereren naar de Vlaamse context? 

Wettelijke aspecten Risico op rechtzaken tegenover de overheid Stelt de overheid zich bloot aan rechtzaken, bv. door mogelijke 
nevenwerkingen? 

Wettelijke aanvaardbaarheid van het vaccinatieprogramma Zijn er bepaalde juridische problemen met opname van het vaccin in het 
publieke vaccinatieprogramma? 
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Deliberatie door experten biedt flexibiliteit voor aanpassing aan concrete en/of wijzigende 

omstandigheden. Er zijn hier echter ook een aantal belangrijke nadelen aan verbonden. Ten eerste, 

het menselijke oordeel is feilbaar, zeker wanneer verschillende, ‘incommensurabele’ dimensies 

afgeruild moeten worden en dat is het geval bij vaccinaties. Bovendien is een consistentie van 

beslissingen overheen de tijd, overheen verschillende ziekten en overheen patiëntengroepen ook 

een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Verschillende moreel irrelevante aspecten (bvb. de intuïtie 

van beslissingsnemers, de ‘tijdsgeest’, lobbywerk van vaccinproducenten, of historische 

beslissingen inzake vaccinatie) kunnen toekomstige beslissingen beïnvloeden zonder dat daar een 

goede basis voor is. Ten derde is ook de perceptie van mogelijke lobby invloeden minder gunstig 

wanneer een afruil wordt toevertrouwd aan een selecte groep individuen. Zeker in een context 

zoals die van vaccinatie, waar vertrouwen van de bevolking cruciaal is, is dit een nadeel van de 

deliberatieve methode. Aangezien dergelijke beslissingen een rechtstreekse impact hebben op het 

leven en welzijn van de bevolking is consistentie (en transparantie) belangrijk (zie o.a. de A4R-

criteria).  

In de literatuur zijn verschillende concrete voorstellen geformuleerd over hoe die evaluatie juist 

kan gebeuren. We bespreken enkele interessante voorstellen.  

 

2.2.2 World Health Organization’s decision framework  
 

In 2014 heeft de WHO een rapport gepubliceerd over de verschillende principes die in overweging 

genomen moeten worden bij de introductie van een nieuw vaccin in het nationale 

vaccinatieprogramma. Dit rapport werd opgesteld door een grote groep vaccin-experten , o.a. de 

leden van de Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE). De auteurs beklemtonen 

het belang van de potentiële impact in te schatten van een nieuw vaccin op de financiering, de 

planning, implementatie en andere aspecten van het vaccinatieprogramma. Het advies is deels op 

maat gemaakt van lage en gemiddelde inkomenslanden (waar duurzame gezondheidssystemen vaak 

nog opgebouwd moeten worden) maar biedt ook inzichten voor hoge-inkomenslanden. Er wordt 

een raamwerk voorgesteld van 3 grote dimensies die in overweging genomen moeten worden, met 

daarbinnen verschillende sub-dimensies (zie Tabel 11).  

In de eerste plaats moet de ziekte als een nationale prioriteit worden erkend door beleidsmakers en 

de preventie ervan moet in het verlengde liggen van de bredere gezondheidsdoelstellingen. 

Bovendien moet de ziekte ook als prioritair beschouwd worden door de populatie zodat 

preventiecampagnes ook aanvaardbaar zijn, een draagvlak hebben en over voldoende steun 

beschikken. Een ander argument om de ziekte prioritair te beschouwen is wanneer ze een 

uitgesproken socio-economische component heeft en bijdraagt tot het wegwerken van 

gezondheidsongelijkheden. Deze inschattingen moeten gevoed worden door data rond de 

ziektelast. Verder moet ook bekeken worden welke alternatieve preventiemogelijkheden er zijn en 

hoe die zich verhouden tot vaccinatie.  

Ten tweede moet de performantie van het vaccin grondig bestudeerd worden. Hieronder wordt in de 

eerste plaats de veiligheid van het vaccin, de efficaciteit ervan in experimentele klinische 

vaccinstudies en de effectiviteit in de echte wereld. Deze effectiviteit wijkt meestal af van de 

efficaciteit o.w.v. bv. groepsimmuniteit (wat meestal leidt tot onderschatting van de voordelen) 

maar ook o.w.v. ‘serotype replacement’ (wat meestal leidt tot onderschatting van de nadelen). 
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Vervolgens moet ook bekeken worden welke additionele componenten vereist zijn in het 

programma naast het vaccin zelf (programmatie, administratie, etc.) en hoe die de verdere 

implementatie van het programma kunnen beïnvloeden. Belangrijk zijn o.a. het aantal benodigde 

dosissen, de formulering ervan (combinatie vs. Monovalente producten, lyophilized vs. vloeibare 

vaccins en ‘cold-chain’ vereisten) en de presentatie en verpakking. Ook moet er bestudeerd worden 

of er een afdoend vaccin aanbod voorhanden is. Tot slot moeten ook de financiële en economische 

kant van het vaccin bekeken worden: kosten en budgetimpact, kosteneffectiviteit, betaalbaarheid 

en langdurige financiële houdbaarheid van het programma.  

Ten derde moet bekeken worden of het vaccinatieprogramma een impact heeft op het 

gezondheidssysteem en of er mogelijke overbelasting van het systeem kan ontstaan: zowel op 

operationeel vlak (bv. doordat het veel manuren vereist) maar ook of dit het draagvlak voor zorg, 

preventie of andere vaccinaties kan ondermijnen.  

 

TABEL 11: WHO'S PRINCIPES TER EVALUATIE VAN VACCINATIE VOOR OPNAME IN HET NATIONALE 

VACCINATIEPROGRAMMA 

Dimensie Attribuut Specifieke vraagstelling 
1. De ziekte 1.1 De gezondheids- en 

politieke prioriteit van de 
ziekte  

1.1.1 Veroorzaakt de ziekte een significante 
ziektelast? 

1.1.2 Draagt ziektepreventie significant bij tot de 
doelstellingen en de prioriteiten die vastgelegd 
werden in het nationale gezondheidsplan?  

1.1.3 Wordt de ziekte als belangrijk gepercipieerd 
door zowel bevolking als de medische 
gemeenschap?  

1.1.4 Wordt het vaccin aanbevolen door de 
WHO en is controle van deze ziekte een globale 
of regionale prioriteit?  

1.1.5 Draagt ziektepreventie bij tot het 
verbeteren van de sociale rechtvaardigheid tussen 
verschillende maatschappelijke groepen?  

1.2 De ziektelast Wat zeggen beschikbare databronnen over het 
aantal infecties en hun ernst? Hoe betrouwbaar 
zijn deze data?  

1.3 Andere preventie en 
controle maatregelen 

Wat is de relatieve effectiviteit en kost van 
alternatieven voor vaccinatie? Hoe praktisch en 
haalbaar zijn deze?  

2. Het vaccin 2.1 Performantie en 
kenmerken van de 
beschikbare vaccins 

2.1.1 Hoe veilig en effectief is het vaccin?  

2.1.2 Wat zijn de praktische, operationele en 
financiële implicaties van het 
vaccinatieprogramma?  

2.2 Beschikbaarheid van 
aanbod 

Zijn er voldoende vaccins beschikbaar en tegen 
welke prijs? 

2.3 Economische en 
financiële aspecten 

2.3.1 Wat zijn de extra kosten m.b.t. de 
introductie van het vaccin t.o.v. andere vaccins?  

2.3.2 Wat is de kosteneffectiviteit en value-for-
money van het vaccin? 

2.3.3 Wat is de budgetimpact van het 
programma?  

2.3.4 Zijn er voldoende fondsen beschikbaar en 
is het programma houdbaar op lange termijn?  

3. Impact op het 
gezondheidssysteem 

Operationele impact op 
systeem 

Wat is de impact van het vaccinatieprogramma 
op het bredere gezondheidszorgsysteem? 
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Draagvlak bij bevolking Is er voldoende draagvlak voor het vaccin bij de 
bevolking? 

 

 

2.2.3 Decision framework of the Health Council of the Netherlands (2010) 
 

In 2007 werd er door de gezondheidsraad in Nederland een lijst van zeven criteria opgesteld om 

tot gestandaardiseerde beslissingen te komen m.b.t. de adoptie van nieuwe vaccins in het nationale 

Nederlandse immunisatieprogramma [57]. De lijst is hiërarchisch: elk nieuw criterium wordt pas 

van toepassing geacht als het voorgaande positief beantwoord werd. Samengevat stelt het dat 

vaccinaties in het publieke programma in de eerste plaats ziekten moeten beogen die een bedreiging 

vormen voor de volksgezondheid (hetzij doordat ze gevaarlijk zijn voor individuen, hetzij doordat 

ze voorkomen in grote getallen). Vervolgens moet bekeken worden of de vaccins effectief en veilig 

zijn en de geïmpliceerde last dragelijk is voor de bevolking. De vaccins moeten kosteneffectief zijn 

en vergeleken met alternatieve preventiemogelijkheden moeten ze ook een prioritair karakter 

hebben. Deze criteria moeten geëvalueerd worden door een multidisciplinair team dat expertise 

heeft op het vlak van pediatrie, jeugdgezondheidszorg, volksgezondheid, immunologie, 

microbiologie, filosofie, communicatiewetenschappen, gezondheidseconomie en epidemiologie. 

De criteria dienen niet als een ‘checklist’ maar moeten een geïnformeerde, gestructureerde discussie 

mogelijk maken tussen experten die het beschikbare bewijsmateriaal kritisch evalueren en aftoetsen.  

 

TABEL 12: CRITERIA VOOR INCLUSIE VAN VACCINATIES IN PUBLIEKE PROGRAMMA IN NEDERLAND 

CATEGORIE CRITERIUM 

Ernst en grootte van 
de ziektelast 

1. De infectieziekte veroorzaakt een aanzienlijke ziektelast binnen de populatie: 

- Hetzij, de ziekte is ernstig voor een besmet individu 

- Hetzij, veel mensen kunnen door besmetting ziek worden 
 

Effectiviteit en 
veiligheid van de 
vaccinatie 

2. Het vaccin zal een aanzienlijke vermindering van de ziektelast veroorzaken in de 
populatie: 

- Het vaccin is effectief in de preventie van de ziekte of de vermindering van 
symptomen 

- De benodigde vaccinatiecouverture is bereikbaar (indien eradicatie/eliminatie of 
groepsimmuniteit wordt beoogd) 

 

3. De nevenwerkingen van de vaccinatie wegen niet voldoende door om de 
gezondheidswinst van het programma ernstig te verminderen. 

Aanvaardbaarheid 
van de vaccinatie 

4. Het ongemak van de vaccinatie voor het individu m.b.t zijn/haar persoonlijke 
vaccinatie staat in proportionele verhouding t.o.v. de gezondheidswinst voor het 
individu of voor de populatie. 

5. Het ongemak van de vaccinatie m.b.t. het programma in zijn geheel staat in 
proportionele verhouding tot  de gezondheidswinst voor individu of populatie. 

Efficiëntie van de 
vaccinatie 

6. De balans tussen de kosten van het vaccin en de gezondheidswinst is 
aantrekkelijk vergeleken met de beschikbare alternatieven. 

Prioriteit van de 
vaccinatie 

7. Relatief t.o.v. andere vaccinaties die ook geïncludeerd kunnen worden, verhelpt 
dit vaccin een dringende volksgezondheidsnood aan een aanvaardbare 
individuele en maatschappelijke kost. 

 

De auteurs stellen zelf dat één van de moeilijkste aspecten van deze beslismethode is om tot 

consensus te komen rond het criterium ‘ziekte-ernst’ en in het bijzonder over ziekten die vaak 
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voorkomen maar die slechts uitzonderlijk tot ernstige klinische problemen leiden (bv. rotavirus of 

varicella). De auteurs geven daarom twee algemene meta-principes die dergelijke discussies kunnen 

helpen verduidelijken. Ze stellen dat er twee fundamentele redenen zijn waarom een vaccin door 

de overheid kan worden aangeboden.  

Een eerste reden is dat het vaccin de volksgezondheid en het maatschappelijke leven moet 

beschermen. Met ernstige risico’s op infecties zouden vele aspecten van het sociale leven stilvallen, 

met ernstige sociale consequenties. Enkel de angst voor infecties, als die breed gedragen wordt in 

de bevolking, nog los van de besmettingen die effectief plaatsvinden, kan grote gevolgen hebben 

op het maatschappelijk leven.  

Een tweede reden is dat de overheid een rechtvaardigheidsplicht heeft t.o.v. haar burgers om 

iedereen gelijke kansen te geven en basisgezondheidszorg behoort tot de condities waarop iedereen 

recht heeft. Ook al is er geen risico op verstoring van het maatschappelijke leven bij een bepaalde 

ziekte, wanneer deze de gezondheid van mensen ernstig bedreigt is dat een morele reden voor de 

overheid om gratis zorg aan te bieden. Dit geldt uiteraard voor bepaalde noodzakelijke medische 

behandelingen maar eveneens voor basisvaccinaties. Het zou onrechtvaardig zijn mochten enkel 

begoede mensen zich kunnen beschermen terwijl minderbegoede mensen blootgesteld worden aan 

ernstige risico’s.  

Een combinatie van deze twee principes, tezamen met de meer specifieke 7 criteria, stelt 

beslissingsnemers in staat om tot weloverwogen vaccinatiebeslissingen te komen.  

 

 

2.2.4 Gonzalez-Lorenzo et al 
 

In deze omvangrijke literatuurstudie werden de beschikbare publicaties van 1990- 2013 rond 

publieke vaccinatiebeslissingen en de opname van nieuwe vaccins in het vaccinaanbod 

internationaal in kaart gebracht en getoetst aan het ‘Evidence-to-Decision’ (EtD) raamwerk [58]. Dit is 

een besliskader dat ontwikkeld werd om panels te helpen om evidentie op een gestructureerde en 

transparante manier te verwerken en tot geïnformeerde ‘evidence-based’ beslissingen te komen in 

de context van klinische aanbevelingen, terugbetalingsbeslissingen en andere beslissingen inzake 

volksgezondheid of organisatie van het gezondheidssysteem. Het kader wordt gebruikt door meer 

dan 100 organisaties wereldwijd inclusief de WHO en NICE. Hoewel de beschikbare internationale 

besliskaders sterk konden verschillen in hun conceptuele basis kon er volgens de auteurs toch een 

gemeenschappelijke kern opgemerkt worden van criteria die overal essentieel bleken te zijn bij 

vaccinatiebeslissingen door de overheid. De auteurs stellen daarom zes dimensies voor die relevant 

zijn om discussies te leiden m.b.t. de adoptie van nieuwe vaccins. Elke dimensie wordt gevolgd 

door een korte beschrijving en een overzicht van de relevante criteria. De auteurs beklemtonen dat 

dit enkel maar een eerste stap is naar een formele beslisstructuur en dat een beperking van deze 

aanpak is dat er weinig praktische instructies zijn rond de effectieve toepassing van de principes bij 

de evaluatie van vaccins.  



Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  37 
 
 

 

TABEL 13: BESLISKADER VOOR ADOPTIE VAN VACCINS – GONZALEZ LORENZO ET AL 

Dimensie Beschrijving Concrete vragen Criteria en data 
1. Wat is de Ziektelast? Beschrijving van de 

epidemiologie, klinische aspecten 
van de ziekte, volksgezondheid 

- Is de ziekte ernstig? 

- Komt de ziekte vaak voor? 

- Is de nood aan vaccinatie prioritair? 

- Frequentie van de ziekte (incidentie, 
prevalentie) 

- Ernst van de ziekte (mortaliteit, morbiditeit) 

- Maatschappelijke impact van de ziekte 
(hospitalisaties, absenteïsme, klinische 
kenmerken, perceptie, andere vormen van 
preventie) 

2. Wat zijn de vaccin 
kenmerken en wat is de 
impact van het 
vaccinatieprogramma? 

Beschrijving van de effecten en 
nevenwerkingen van het vaccin.  
Kwaliteit van het beschikbare 
bewijsmateriaal  

- Zijn de gewenste geanticipeerde 
effecten groot? 

- Zijn de ongewenste geanticipeerde 
effecten klein?  

- Wat is de netto-benefit van het 
programma? 

- Hoe groot is de onzekerheid? 

- vaccin kenmerken  

- efficaciteit 

- veiligheid 

3. Wat zijn relevante 
waarden en 
preferenties m.b.t. dit 
vaccin? 

Beschouwing van waarden en 
voorkeuren van patiënten en 
zorgverleners over de balans 
tussen de wenselijke en 
onwenselijke effecten van het 
vaccin 

- Hoe zeker is het relatieve belang van 
de wenselijke en onwenselijke 
uitkomsten?  

- Vinden patiënten/zorgverleners dat 
de voordelen de lasten overtreffen? 

- Hoezeer wordt de vaccinatie 
geapprecieerd door de bevolking? 

- Waarden en preferenties van burgers over de 
balans tussen wenselijke en onwenselijke 
effecten 

- Perspectieven en percepties van burgers en 
zorgverleners over de ziekte en het vaccin 

4. Wat zijn de 
economische 
implicaties? 

Alle informatie over kosten, 
gebruik van middelen en 
gezondheidsuitkomsten 

- Is de incrementele kost klein t.o.v. de 
baten? 

- Is de totale budgetimpact klein?  

- Wat zijn de kosten van vaccinatie en 
zijn ze beperkt t.o.v. de voordelen van 
het programma?  

- Vaccinatie kosten (vaccin, administratie, etc) 

- Budget impact en financiële haalbaarheid 

- Gezondheidseconomische analyses 

- Directe en indirecte kosten 

5. Zijn er 
billijkheidsaspecten? 

Impact op 
gezondheidsongelijkheden en 
andere ethische overwegingen 

- Wat is de verwachte impact op 
gezondheidsongelijkheden? 

- Zouden bepaalde bevolkingsgroepen 
buitensporig voordeel ondervinden 
t.o.v. andere groepen? 

- ethische overwegingen 

- billijkheid (toegankelijkheid, billijke verdeling 
van middelen, risk-benefit, kosten, etc.) 
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6. Wat is de haalbaarheid 
van het programma? 

Informatie over de 
toepasbaarheid en mogelijke 
barrières, aanvaardbaarheid, 
organisatie impact, alternatieve 
scenarios, controle systemen 

- Is het haalbaar om het vaccin op te 
nemen in de huidige omstandigheden?  

- Welke barrières en hulpmiddelen 
spelen er momenteel een rol?  

- Aanvaardbaarheid van de vaccinatie onder de 
bevolking en onder zorgverleners 

- Haalbaarheid van het programma 
(haalbaarheid van voorgestelde couverture, 
beschikbaarheid van vaccins) 

- Alternatieve interventies (effectiviteit en 
kosteneffectiviteit van alternatieven) 

- Surveillantie systeem 
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2.2.5 Institute of Medicine (US) - SMART Vaccines 
 

Een omvangrijk, recent beslismodel om tot vaccin prioriteiten te komen is het SMART vaccines 

model. Dit is een upgrade van het eerder geschetste ‘Vaccines for the 21st century’ model dat volledig 

op kosteneffectiviteit gebaseerd was [45, 51]. De reactie van het IoM op dit initiële model was dat, 

ondanks dat deze analyses veel data konden combineren in een concrete rangschikking van 

prioriteiten, ze toch een te beperkt perspectief op het beslisprobleem vormden en het hele model 

daardoor vaak in de praktijk minder bruikbaar was. Prioriteitenstelling o.b.v. kosteneffectiviteit 

stond bv. niet toe om prioriteiten te stellen tussen ziekten die een gelijkaardige hoeveelheid QALYs 

genereerden maar waarbij één een milde ziekte was die veel mensen treft terwijl de andere een 

eerder zeldzame ziekte is die velen treft en een veel grotere impact heeft. Dit is niettemin een 

essentieel onderdeel van prioriteitenstelling. Ook andere voordelen zoals bredere economische 

impact, de verhouding met wetenschappelijke innovatie en grotere doelstellingen zoals ziekte-

uitroeiing werden genegeerd in dit model.   

Er werd vervolgens geconcludeerd dat een meer flexibele aanpak nodig was waarbij er geen statisch 

waarde-kader werd vooropgesteld maar waarin vaccins op diverse manieren gewaardeerd konden 

worden. Er werd geopteerd voor een makkelijk aanpasbaar en breder planningssysteem i.p.v. een 

vaste en enger gedefinieerd algoritme en de hieruit volgende prioriteringslijst. Dit resulteerde in de 

‘Strategic Multi-Attribute Ranking Tool for Vaccines’ (SMART vaccines). Deze tool is online beschikbaar 

op  https://www.nap.edu/smartvaccines/   

De makers van dit beslismodel kozen 29 vaststaande dimensies waarop vaccins geëvalueerd konden 

worden, plus 7 zelf vrij toe te voegen onbepaalde dimensies. De vaste dimensies bestaan uit 

gezondheidsuitkomstmaten (aantal gevallen, vermeden mortaliteit, QALYs, etc.), economische 

criteria (kosten), operationele aspecten (cold chain vereisten, aantal dosissen, inpasbaarheid in 

bestaande schema’s) en andere aspecten zoals wetenschappelijke haalbaarheid, speciale 

doelgroepen, militaire aspecten, doelstellingen van buitenlands beleid, etc.  

 

TABEL 14: GEINCLUDEERDE DIMENSIES IN SMART VACCINES 

Domein Dimensie 

Gezondheid Vermeden vroegtijdige sterfte 

Aantal vermeden besmettingen per jaar 

Gewonnen QALYs 

Economische aspecten Eenmalige kosten 

Jaarlijkse netto directe kosten van het vaccin 

Jaarlijkse productiviteitswinst door minder ziekte 

Kosteneffectiviteit 

Demografische overwegingen Komt vooral kinderen ten goede 

Komt vooral vrouwen ten goede 

Komt vooral socio-economisch achtergestelde groepen 
ten goede 

Komt vooral militair personeel ten goede 

Komt andere maatschappelijke groepen ten goede 

Publieke bezorgdheden Beschikbaarheid van alternatieve maatregelen van 
volksgezondheid 

Mogelijke complicaties van het vaccin 

https://www.nap.edu/smartvaccines/
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Ziekte zorgt voor angst en stigma bij de bevolking 

Ziekte heeft een ernstig pandemisch potentieel 

Wetenschappelijke en zakelijke overwegingen Waarschijnlijkheid van financiële winstgevendheid voor 
de producent 

Waarschijnlijkheid van een succesvolle licentie binnen 
10 jaar 

Demonstratie van een nieuw productieplatform 

Bestaande of aanpasbare productie technieken 

Mogelijke wettelijke restricties en risico’s op rechtzaken 

Interesse vanwege NGOs en filantropische organisaties 

Programmatische overwegingen Potentieel om leveringswijze te verbeteren 

Kan ingepast worden in bestaande vaccinatie schema’s 

Verminderd de uitdagingen verbonden met de noodzaak 
tot een ‘cold chain’.  

Niet-tastbare voordelen Potentieel tot eradicatie of eliminatie van de ziekte 

Vaccin zorgt voor meer bewustwording van de 
volksgezondheid 

Beleidsaspecten Bijzonder belang voor de nationale veiligheid 

Draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen 
van buitenlands beleid 

 

De gezondheids- en de economische aspecten van het vaccin worden berekend in het 

‘computationele submodel’ van SMART vaccines. De ziekte impact en kost wordt gesimuleerd in 

een situatie voor of na introductie van een vaccin, gebaseerd op de beschikbare epidemiologische 

en economische data voor een land of regio. Deze kwantitatieve aspecten worden dan 

samengebracht met bredere dimensies en preferenties van beslissingsnemers in een finale waarde 

score (zie Figuur 3). De subset van attributen die het ‘value submodel’ uitmaken hangt af van 

welke attributen initieel gekozen worden door de gebruiker. De wegingsfactoren worden berekend 

door gebruikers een ranking op te laten stellen van het belang van de verschillende attributen. Op 

die manier krijgt elke dimensie een gewicht tussen 0 en 1 waarbij alle gewichten samen tot 1 

optellen. De tool staat toe aan beslissingsnemers om zelf te (her)definiëren hoe belangrijk 

verschillende aspecten zijn en maakt prioriteitenstelling daarom mogelijk vanuit verschillende 

perspectieven. Een voordeel van deze aanpak is bovendien dat het enerzijds het enge keurslijf van 

het kosteneffectiviteitsperspectief verlaat maar dat er toch nog expliciete ‘trade-offs’ tussen 

dimensies worden voorgesteld en er uiteindelijk nog steeds transparant en consequent met de 

gemaakte keuzes kan omgesprongen worden (aangezien de afruilen tussen dimensies expliciet 

gemaakt worden via de wegingsfactoren). Waarden kunnen zelf ingegeven worden bovenop de 

vaste componenten van het model, ook kunnen dimensies weggelaten worden. 
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FIGUUR 3: STRUCTUUR VAN SMART VACCINES 

 

 

Enkele nadelen van dit model zijn dat er nog steeds een behoorlijk grote datavereiste is om de 

verschillende kwantitatieve attributen informatief te maken voor een lokale of nationale context 

(bv. kosten van bepaalde ziekten, epidemiologie van een ziekte in een bepaalde regio, etc.). Zeker 

wanneer we een ruimer perspectief innemen en de bredere voordelen van vaccinatie in rekening 

zouden willen nemen zijn de data vereisten stringent. Een ander nadeel is dat het computational 

submodel door infectieziekten-modelleerders als uiterst simplistisch wordt ervaren m.b.t. het 

schatten van de populatie impact van uiteenlopende vaccins en vaccinatiestrategieën, en dat er 

weinig ruimte is om onzekerheid op een gepaste manier in rekening te brengen. M.b.t. het value 

submodel is een inherent gevolg van door de gebruiker bepaalde wegingsfactoren voor de 

verschillende dimensies, dat uiteraard verschillende gebruikers (of gebruikersgroepen) 

verschillende prioriteitenlijsten zullen produceren en dit bijgevolg niet automatisch tot éénduidig 

beslissingen leidt. Ook moet opgemerkt worden dat de uiteindelijke prioriteitstelling die 

voorgesteld wordt erg afhankelijk is van de initieel bekomen wegingsfactoren. Men kan zich dan 

ook de vraag stellen wanneer die wegingsfactoren nu voldoende normatieve gewichten krijgen. Dit 

proces wordt in het deliberatieve model doorgaans bepaald door discussie en deliberatie onder de 

bevoegde expertengroep, zodat dit probleem verschuift naar de selectie en beschikbaarheid van 

experten.  
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3. Studie 1: relevante evaluatiecriteria voor vaccins volgens de Vlaamse 
publieke opinie  

 

In de vorige secties werd beargumenteerd dat economische evaluatie een belangrijk raamwerk biedt 

om onderbouwde vaccinprioriteiten te stellen, maar dat er ook ernstige gebreken zijn aan deze 

methode, met name de starheid van de methode, de onduidelijkheid over het juiste gewicht van de 

verschillende geïncludeerde vaccinaspecten en de exclusie van relevante dimensies zoals billijkheid, 

bredere economische impact of bredere maatschappelijke effecten dan QALYs. Deze problemen 

worden in principe beter opgevangen in een deliberatief beslismodel waarin, in principe, alle 

relevante aspecten van vaccinatie samengebracht kunnen worden en er geval-per-geval beslist kan 

worden hoe zwaar de verschillende dimensies doorwegen. Het nadeel is dan weer dat deze laatste 

aanpak de echt moeilijke keuzes - nl. wat zijn relevante dimensies en hoe moeten we conflicten 

tussen dimensies oplossen? – onbepaald laat en openlaat voor discussie. Er is geen garantie dat een 

expertengroep een beter of meer consequent antwoord heeft op deze vragen.  

In de volgende twee hoofdstukken wordt ons eigen empirische onderzoek samengevat. Hierin 

beogen we bij te dragen aan zowel de algoritmische als de deliberatieve methode van 

prioriteitenstelling.  

In het eerste luik van ons onderzoek vatten we een enquête samen waarin we onderzocht hebben 

op welke basis de Vlaamse bevolking zou willen dat vaccins geëvalueerd worden en met name 

welke specifieke dimensies van vaccinatie zeer relevant, relevant en minder relevant zijn voor 

prioriteitenstelling door de overheid.10 Relevantie is, zoals ook aangegeven door de A4R-condities 

voor een procedureel rechtvaardige prioriteitenstelling (in sectie 1.3), een eerste vereiste om een 

onderbouwd beslismodel te kunnen opstellen. Wat ‘relevant’ is, is echter niet duidelijk. Zoals 

aangegeven in Tabel 10 sorteren vaccins op zeer vele vlakken een effect maar dit wil niet zeggen 

dat hiermee rekening gehouden moet worden bij vaccinkeuzes. Bepalen wat relevant is, is zowel 

belangrijk om te evalueren welke parameters zouden moeten opgenomen worden in een 

algoritmische benadering en het geeft richting aan de principekaders waarop expertendeliberatie is 

gebaseerd.  

 

3.1 Opgave 
 

We hebben op basis van Tabel 10 40 verschillende dimensies bepaald waarvoor er enige 

wetenschappelijke evidentie is dat ze mogelijk relevant zijn voor de terugbetaling van vaccinatie. Al 

deze stellingen zouden dus mogelijks een rol kunnen spelen bij prioriteitenstelling. Veel van die 

dimensies worden reeds opgenomen in een gezondheidseconomische evaluatie of worden impliciet 

of expliciet benoemd in deliberatieve modellen. Sommige dimensies ontbreken echter doorgaans 

in de gangbare aanpak (zoals bvb. bredere effecten van vaccinatie en bredere kosten, 

billijkheidsaspekten, wettelijke aspekten, etc.) [20].  

                                                                 
10 Uiteraard is de bevolking niet de (enige) scherprechter in deze beoordeling maar een onderzoek van de 
publieke opinie geeft ons wel een belangrijk idee van de ruimte waarbinnen vaccins door de bevolking 
geëvalueerd worden. 
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Met dit onderzoek willen we nagaan of er duidelijke patronen te vinden zijn in hoe de publieke 

opinie vaccins wil evalueren, of dit bijvoorbeeld in de lijn ligt met de reeds besproken kaders en of 

er bepaalde accenten ontbreken. Op basis van dit onderzoek zullen we vervolgens een selecte groep 

van dimensies bepalen die in het ‘discrete keuze experiment’ worden opgenomen (zie hoofdstuk 

4).   

Alle 40 dimensies werden vervolgens vertaald naar twee concrete stellingen: een positief en een 

negatief geformuleerde propositie. We vonden deze tweedeling interessant/noodzakelijk omdat we 

geïnteresseerd zijn in de relevantie van de overkoepelende dimensie op zich, ongeacht of een vaccin 

nu positief scoort of deze dimensie of niet. Bijvoorbeeld, de dimensie ‘veiligheid van het vaccin’ 

kan erg belangrijk zijn, maar hoe belangrijk dit bevonden wordt kan afhangen van of we een 

positieve of negatieve ‘framing’ gebruiken (het vaccin is veilig of niet veilig). We vragen twee 

verschillende steekproeven (N=500) van de bevolking vervolgens om voor elk van de 40 stellingen 

weer te geven of dit een relevant criterium mag zijn voor prioriteitenstelling. De ene steekproef 

krijgt enkel positieve stellingen te zien, de andere steekproef enkel negatieve. Tabel 16 geeft de 

verschillende stellingen weer in hun twee formuleringen. Alle 40 stellingen werden per respondent 

in een willekeurige volgorde weergegeven.  

 

De opgave was hetzelfde in beide groepen en luidde als volgt:  

 

“De Vlaamse overheid heeft jaarlijks een vast budget om vaccinaties te betalen voor de Vlaamse bevolking. Er zijn 

echter te veel vaccins op de markt en het budget is te klein om alle mogelijke vaccins terug te betalen. De overheid 

moet met andere woorden kiezen en prioriteiten stellen tussen de beschikbare vaccins. De vraag is echter: hoe moet ze 

dit doen? Op basis van welke argumenten? 

Opdracht: stel u voor dat de overheid voor de keuze staat om een welbepaald vaccin (genaamd ‘VACCINEX’) 

ofwel terug te betalen ofwel niet terug te betalen. Als ze voor VACCINEX kiest, betekent dit dat er minder geld 

beschikbaar is om andere vaccins mee te betalen. In hetgeen volgt zullen we u telkens een argument voorleggen dat 

ofwel belangrijk ofwel onbelangrijk kan zijn voor de terugbetalingsbeslissing.  

Een simplistisch voorbeeld:  

- Als we u zeggen dat VACCINEX een veilig of een onveilig vaccin is, is dat allicht een relevant argument. 

- Als we u zeggen dat VACCINEX in een mooie of een lelijke verpakking zit, is dat allicht geen relevant 

argument. 

 

VRAAG: Moet de overheid rekening houden met dit argument bij de beslissing om VACCINEX wel of niet 

terug te betalen? Of vindt u dat dit argument irrelevant is en geen rol mag spelen?” 
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FIGUUR 4: SCREENSHOT VAN DE BEVRAGING 

 

3.2 Bevraagde populatie 
 

Via een marktonderzoeksbureau (Research Now SSI – RN SSI) werd een zo representatief 

mogelijke steekproef (N=1000) getrokken uit een online panel van 250 000 Vlaamse vrijwilligers, 

gebaseerd op quota voor de Vlaamse bevolking voor de kenmerken leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en geografische spreiding. In Appendix 1 wordt besproken wat RN SSI doet om 

respondenten te rekruteren en een hoge datakwaliteit te waarborgen.  

In Tabel 15 staan de belangrijkste demografische kenmerken van de respondenten opgesomd voor 

de twee panels die gerekruteerd werden. Voor dit onderzoek beoordelen wij beide steekproeven 

als voldoende representatief voor de Vlaamse bevolking volgens de criteria geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau, geografische spreiding, inkomensniveau en burgerlijke staat.  

 

TABEL 15 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE TWEE STEEKPROEVEN 

  Steekproef 1  
(Positieve formuleringen) 

Steekproef 2  
(Negatieve formuleringen)   

N % N % 

Geslacht man 245 49% 245 49% 
 

vrouw 255 51% 255 51% 

Leeftijd 18-24 55 11% 54 11% 
 

25-34 75 15% 75 15% 
 

35-44 80 16% 80 16% 
 

45-54 95 19% 95 19% 
 

55-64 155 31% 159 32% 
 

65-75 40 8% 33 7% 

Opleidingsniveau Geen 8 2% 9 2% 
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Basisonderwijs (lagere school) 45 9% 40 8% 

 
Secundair onderwijs (middelbare 
school) 

302 60% 306 61% 

 
Hoger, niet-universitair onderwijs 
(hogeschool) 

111 22% 92 18% 

 
Universitair of postuniversitair 
onderwijs 

33 7% 46 9% 

 
Overige 1 0% 7 1% 

Provincie Antwerpen 140 28% 140 28% 
 

Limburg 65 13% 65 13% 
 

Oost-Vlaanderen 115 23% 115 23% 
 

Vlaams-Brabant 85 17% 85 17% 
 

West-Vlaanderen 95 19% 95 19% 

Maandelijkse netto 
inkomensniveau 

minder dan €1000 77 15% 68 14% 

 
Tussen €1000 en €1200 55 11% 62 12% 

 
tussen €1200 en €1400 50 10% 61 12% 

 
tussen €1400 en €1600 47 9% 60 12% 

 
tussen €1600 en €1800 52 10% 44 9% 

 
tussen €1800 en €2000 54 11% 63 13% 

 
tussen €2000 en €2300 60 12% 49 10% 

 
tussen €2300 en €2900 47 9% 43 9% 

 
tussen €2900 en €3400 39 8% 14 3% 

 
tussen €3400 en €4000 9 2% 11 2% 

 
meer dan €4000 10 2% 23 

 
5% 

Burgerlijke staat Alleenstaand 160 32% 164 33% 
 

Feitelijk samenwonend 59 12% 54 11% 
 

Getrouwd 176 35% 177 35% 
 

Weduwe/weduwenaar 10 2% 8 2% 
 

Wettelijk samenwonend 42 8% 37 7% 
 

Gescheiden 53 11% 60 12% 

TOTAAL  500 100% 500 100% 

 

 

3.3 Resultaten 
 

Er is geen eenduidig criterium om de 500 antwoorden per stelling te vergelijken aangezien er 

verschillende spreidingsmaten bestaan voor elke verdeling met telkens hun eigen voor- en nadelen. 

Wij kiezen voor een bespreking aan de hand van de volgende vijf:  

(1) de gemiddelde score van de hele sample,  

(2) de mediaan score,  

(3) het meest voorkomende antwoord (de modus),  

(4) het percentage zeer hoge scores (8-9-10/10) en  
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(5) het percentage zeer lage scores (1-2-3-4/10).  

Figuur 5 en Figuur 6 geven de verdeling van de relevantiescores weer en geven het percentage 

scores weer van ofwel 1-2-3-4 ofwel  8-9-10. In Tabel 16 worden deze percentages opnieuw 

weergegeven alsook de gemiddelde score en worden de tien hoogste en laagste percentages 

weergeven wanneer we de stellingen rangschikken volgens het gemiddelde, mediaan, modus, het 

% mensen dat een hoge score heeft gegeven (8-9-10) of een lage score (1-4).  

 

 

TABEL 16: OVERZICHT BEVRAAGDE ARGUMENTEN RELEVANTIE VOOR PRIORITEITENSTELLING 

VACCINS.  
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Criterium Positieve stelling gemi
ddel
de 

M
edi
aa
n 

M
od
us 

% 8-
10 

%1
-4 

Negatieve stelling gemi
ddeld
e 

Me
diaa
n 

M
od
us 

% 8-
10 

%1-4 OORDEEL11  

Klinisch-epidemiologische aspecten van de ziekte             

mortaliteitsrisico Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, heeft een grote kans om te 
overlijden. 

7.9 
 

8 10 62% 
 

3% Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, loopt geen risico om te overlijden. 

6.8 7 7 38% 10% Zeer relevant 

Ernst symptomen Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt), besmet geraakt krijgt ernstige klachten. 

7.7 8 8 59% 3% Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt), besmet geraakt krijgt enkel milde symptomen. 

6.6 7 7 30% 11% Zeer relevant 

Duur symptomen De klachten van de ziekte (waartegen VACCINEX 
bescherming biedt) blijven levenslang aanwezig.  

7.6 8 10 56% 5% De symptomen van de ziekte (waartegen VACCINEX 
bescherming biedt) zijn tijdelijk. 

6.6 7 5 34% 11% Zeer relevant 

Besmettelijkheid Het virus (waartegen VACCINEX bescherming biedt) is 
erg besmettelijk en het zal veel Vlamingen infecteren.  

7.8 8 10 62% 5% Het virus (waartegen VACCINEX bescherming biedt) is 
niet besmettelijk en zal weinig Vlamingen infecteren 

6.7 7 5 37% 10% Zeer relevant 

Beschikbaarheid 
van behandeling 

Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, kan hiervoor niet behandeld 
worden.  

7.6 8 10 55% 6% Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, kan hiervoor behandeld worden. 

7 7 7 40% 5% Zeer relevant 

Risico op 
comorbiditeiten 

Wie de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) krijgt, heeft later ook meer kans om nog andere 
ziekten te krijgen.  

7.4 7 7 50% 5% Wie de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) krijgt, loopt geen hoger risico om later andere 
ziekten te krijgen. 

6.5 7 7 33% 13% relevant 

Prevalentie ziekte De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt vaak voor in Vlaanderen. 

7 7 8 46% 9% De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt zelden voor in Vlaanderen. 

6.4 6 5 30% 16% relevant 

Impact op 
vruchtbaarheid 

Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, ondervindt schade aan de 
vruchtbaarheid en dit kan dus een effect hebben op 
zowel het bestaan als de gezondheid van het nageslacht.  

7.4 8 7 50% 6% Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, ondervindt geen schade aan de 
vruchtbaarheid en dit zal dus geen effect hebben op het 
bestaan noch de gezondheid van het nageslacht. 

6.4 7 7 33% 14% relevant 

Effect op 
studieresultaten 

Als kinderen besmet geraken met de ziekte (waartegen 
VACCINEX bescherming biedt), heeft dat ernstige 
effecten op hun studieresultaten. 

7.3 7 8 48% 6% Als kinderen besmet geraken met de ziekte (waartegen 
VACCINEX bescherming biedt), heeft dat geen effecten 
op hun studieresultaten. 

6.2 6 5 28% 18% relevant 

Kenmerken van het vaccin             

Milde 
nevenwerkingen 

 Wie met VACCINEX gevaccineerd wordt, krijgt geen 
enkele milde nevenwerking (bv. hoofdpijn, lichte 
koorts). 

6.9 7 8 41% 10
% 

Wie met VACCINEX gevaccineerd wordt, loopt een 
risico op enkele milde nevenwerkingen (hoofdpijn, lichte 
koorts). 

6.2 6 6 26% 15% Minder relevant 

Ernstige 
nevenwerkingen 

Wie met VACCINEX gevaccineerd wordt, krijgt geen 
enkele ernstige nevenwerking (bv. stuipen, ernstige 
allergische reactie).  

7.4 8 8 51% 6% Wie met VACCINEX gevaccineerd wordt, loopt een 
risico op enkele ernstige nevenwerkingen (bv. stuipen, 
ernstige allergische reactie). 

7.3 7 8 49% 5% Zeer relevant 

Effectiviteit  VACCINEX biedt zeer effectieve ziektebescherming.  7.9 8 10 63% 2% VACCINEX biedt weinig effectieve ziektebescherming. 7.2 7 10 45% 6% Zeer relevant 

Alternatieve 
preventiemogelijkh
eden 

Vaccinatie met VACCINEX is de enige effectieve 
mogelijkheid tot preventie van de ziekte.    

7.8 8 10 59% 2% De ziekte waartegen Vaccinex bescherming biedt kan 
ook op andere manieren vermeden worden dan door 
middel van vaccinatie. 

7.1 7 7 42% 5% Zeer relevant 

                                                                 
11 Het finale oordeel was een algemene beoordeling van de 5 uitkomstmaten door drie onderzoekers (JL, CV en PB). Alle onderzoekers deelden de stellingen op in 3 categorieën 
(zeer relevant, relevant en minder relevant). Bij niet-overeenstemming werd er overlegd tot er consensus bereikt werd.  
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Groepsimmuniteit Als er veel mensen met VACCINEX gevaccineerd 
worden, treedt er ‘groepsimmuniteit’ op en worden niet-
gevaccineerde mensen op indirecte wijze ook beschermd 
tegen de ziekte (omdat de kans op besmetting kleiner 
wordt).  

7.2 7 7 46.4 7% Hoeveel mensen er ook met VACCINEX gevaccineerd 
worden, er treedt geen ‘groepsimmuniteit’ op. Bijgevolg  
worden enkel de gevaccineerden zelf beschermd. Er is 
geen indirect beschermend effect voor niet-
gevaccineerden. 

6.4 6 5 29% 12% relevant 

Mogelijkheid tot 
eradicatie 

Als er veel mensen met VACCINEX gevaccineerd 
worden, dan kan de ziekte worden uitgeroeid zodat 
toekomstige generaties niet langer gevaccineerd moeten 
worden.  

7.9 8 10 61% 3% Hoeveel mensen er ook met VACCINEX gevaccineerd 
worden, de ziekte zal nooit kunnen worden uitgeroeid. 
Toekomstige generaties zullen zich ook moeten laten 
vaccineren.   

6.7 7 8 40% 13% Zeer relevant 

Economische aspekten             

Prijs  VACCINEX is goedkoop vergeleken met andere 
vaccins. 

6.9 7 5 42% 10
% 

VACCINEX is duur vergeleken met andere vaccins. 6.2 7 5 26% 15% Minder relevant 

Publieke 
behandelkost 

Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, moet een dure behandeling 
ondergaan en dat kost de overheid veel geld. 

7 7 8 47% 11
% 

Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, moet een goedkope behandeling 
ondergaan. Dit kost de overheid niet veel geld. 

6.9 7 8 42% 9% Zeer relevant 

Private 
behandelkost 

Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, moet een behandeling ondergaan 
en die kost de patiënt zelf veel geld. 

7.6 8 8 55% 4% Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, moet een behandeling ondergaan 
maar die kost de patiënt zelf weinig geld. 

7 7 8 40% 5% Zeer relevant 

Platformkosten VACCINEX is gemakkelijk en goedkoop uit te voeren 
want het kan gekoppeld worden aan andere reeds 
uitgerolde vaccinaties. Hierdoor moet er  geen aparte 
doktersafspraak gemaakt worden. 

7.3 7 8 49% 6% VACCINEX is moeilijk en duurder uit te voeren want 
het kan niet gekoppeld worden aan andere reeds 
uitgerolde vaccinaties. Hierdoor moet er steeds een 
aparte doktersafspraak gemaakt worden. 

6.5 7 7 33% 12% relevant 

Absentheïsme Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, kan een lange tijd niet gaan 
werken. Dit arbeidsverlet kost de samenleving veel geld.  

7.2 7 8 48% 7% Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, kan snel terug aan het werk. Het 
arbeidsverlet kost de samenleving niet veel geld. 

6.6 7 7 33% 13% 
 

relevant 

Presenteïsme Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, is gedurende lange tijd veel minder 
productief op het werk. 

7.1 7 8 45% 8% Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, is even productief op het werk. 

6.4 6 5 31% 14% Minder relevant 

Impakt op 
mantelzorg 

Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, heeft langdurig hulp nodig van 
zijn partner (mantelzorg).  

7.6 8 8 55% 4% Wie met de ziekte (waartegen VACCINEX bescherming 
biedt) besmet geraakt, heeft geen hulp nodig van zijn 
partner (geen mantelzorg). 

7 7 5 40% 5% Zeer relevant 

Impact op imago 
Vlaanderen 

De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) is 
slecht voor het internationale imago van Vlaanderen en 
dat heeft economische gevolgen (bvb op het toerisme).  

6 6 5 30% 23
% 

De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
schaadt het internationale imago van 

5.6 6 5 24% 30% Minder relevant 

Binnenlandse 
productie 

VACCINEX wordt door een Vlaams bedrijf 
geproduceerd en zorgt daarom voor meer 
werkgelegenheid in Vlaanderen dan vaccins die in het 
buitenland geproduceerd worden.  

6.8 7 8 42% 
 

13
% 

VACCINEX wordt door een buitenlands bedrijf 
geproduceerd en zorgt daarom voor minder 
werkgelegenheid in Vlaanderen dan vaccins die wel hier 
geproduceerd worden. 

5.8 6 5 25% 23% Minder relevant 

Innovatie Terugbetaling van VACCINEX geeft een 
wetenschappelijke stimulans en leidt tot meer 
wetenschappelijke innovatie. 

7.3 8 8 50% 4% Terugbetaling van VACCINEX geeft geen 
wetenschappelijke stimulans en leidt niet tot meer 
wetenschappelijke innovatie. 

6.1 6 5 27% 18% relevant 

Bredere maatschappelijke effecten             

Bewustwording 
volksgezondheid 

VACCINEX zorgt voor een betere algemene 
bewustwording van de volksgezondheid en de 
inspanningen die dit vergt.  

7.1 7 7 41% 5% VACCINEX zorgt niet voor een betere algemene 
bewustwording van de volksgezondheid en de 
inspanningen die dit vergt. 

6.1 6 5 25% 16% Minder relevant 
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Perceptie en angst Mensen hebben overdreven veel schrik voor de ziekte 
waartegen VACCINEX bescherming biedt.  

6.4 7 7 32% 16
% 

Mensen hebben niet overdreven veel schrik voor de 
ziekte waartegen VACCINEX bescherming biedt. 

5.4 6 5 20% 32% Minder relevant 

Timing symptomen Wie besmet geraakt met de ziekte (waartegen 
VACCINEX bescherming biedt) krijgt onmiddellijk 
symptomen. Bij andere ziekten breken die pas na enkele 
jaren door.  

7 7 8 41% 9% Wie besmet geraakt met de ziekte (waartegen 
VACCINEX bescherming biedt) krijgt pas na enkele 
jaren symptomen. Bij andere ziekten breken die vaak 
onmiddellijk door. 

6.4 7 7 32% 16% relevant 

Anti-vaccinatie Als VACCINEX terugbetaald wordt, gaan er geen 
protesten ontstaan van anti-vaccinatie groepen.  

5.9 6 7 29% 25
% 

Als VACCINEX terugbetaald wordt, gaan er protesten 
ontstaan van anti-vaccinatie groepen. 

4.8 5 1 17% 41% 
 

Minder relevant 

Zekerheid Er is goede wetenschappelijke zekerheid over de effecten 
van VACCINEX.  

7.7 8 10 58% 2% Er is veel wetenschappelijke onzekerheid over de 
effecten van VACCINEX. 

7.3 7 8 47% 6% Zeer relevant 

Aansprakelijkheid VACCINEX stelt de overheid minder bloot aan 
mogelijke rechtszaken dan andere vaccins.  

6.3 6 5 32% 16
% 

VACCINEX stelt de overheid meer bloot voor 
mogelijke rechtszaken dan andere vaccins. 

6.2 6 5 28% 16% Minder relevant 

Billijkheidsaspecten             

Gezondheidsongeli
jkheden 

VACCINEX helpt om de ongelijkheid in gezondheid 
tussen arm en rijk te verkleinen.  

7.3 8 8 50% 6% VACCINEX helpt niet om de ongelijkheid in 
gezondheid tussen arm en rijk te verkleinen. 

5.6 6 5 23% 26% relevant 

Kansarmen  De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt vaker voor bij kansarme groepen  

7 7 8 48% 10
% 

De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt zelden voor bij kansarme groepen 

5.9 6 5 26% 23% Minder relevant 

Migranten De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt vaker voor bij migranten  

6.4 7 5 32% 15
% 

De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt zelden voor bij migranten 

5.4 5 5 32% 15% Minder relevant 

Babies  De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt vaker voor bij baby’s en jonge kinderen. 

7.5 8 8 56% 4% De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt zelden voor bij baby’s en jonge kinderen. 

6.2 6 7 27% 17% relevant 

Bejaarden De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt meer voor bij bejaarde mensen. 

6.9 7 7 41% 10
% 

De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt zelden voor bij bejaarde mensen. 

6 6 5 26% 19% Minder relevant 

LGBT De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt vaker voor bij mensen uit de LGBT gemeenschap 
(lesbian-gay-bisexual-transgender).  

6.3 6,5 7 30% 16
% 

De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt zelden voor bij mensen uit de LGBT gemeenschap 
(lesbian-gay-bisexual-transgender). 

5.5 6 5 20.4
% 

29% Minder relevant 

Vrouwen De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt vaker voor bij vrouwen. 

6.9 7 5 40% 9% De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt zelden voor bij vrouwen. 

5.9 6 5 25% 22% Minder relevant 

Zwangere vrouwen De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt vaker voor bij zwangere vrouwen. 

7.3 7,5 8 50% 5% De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) 
komt zelden voor bij zwangere vrouwen. 

6.2 6 5 28% 19% relevant 

Transmissiemodus De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt), 
wordt niet verspreid via seksueel contact maar wel via de 
luchtwegen. 

7.3 8 8 52% 7% De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt), 
wordt niet verspreid via de luchtwegen maar wel via 
seksueel contact. 

6.4 7 7 34% 15% relevant 

 

(groen = top 10 hoogste scores, rood = top 10 laagste scores) 
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FIGUUR 5 VERDELING RELEVANTIESCORES OP STELLINGEN 1-20 
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FIGUUR 6: VERDELING RELEVANTIESCORES OP STELLINGEN 21-40 
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3.3.1 Gemiddelde score 

 

 Alle 80 stellingen buiten één werden gemiddeld hoger dan 5 beoordeeld.  

 Enkel de stelling “Als VACCINEX terugbetaald wordt, gaan er protesten ontstaan van anti-

vaccinatie groepen” kreeg slechts een gemiddelde van 4.8.  

 De hoogste gemiddelde score was 7.9/10 en werd behaald door de positief geformuleerde 

stellingen rond  mortaliteitsrisico, effectiviteit en mogelijkheid tot eradicatie.  

 Een gemiddelde score van minstens 7,5/10 werd enkel behaald voor de positief 

geformuleerde stellingen die handelden over de eerder medische aspecten van een vaccin: 

mortaliteitsrisico, ernst symptomen, duur symptomen, besmettelijkheid, effectiviteit van 

het vaccin, beschikbaarheid van behandeling bij infectie, alternatieve 

preventiemogelijkheden maar ook de mogelijkheid tot eradicatie.  

 Effectiviteit en het feit of er alternatieve preventiemogelijkheden bestonden buiten 

vaccinatie werden zowel in de positieve als negatieve variant als erg relevant beschouwd.  

 Van de economische dimensies had enkel de private behandelkost (positief) en de impact 

op mantelzorg (positief) een score boven 7.5.  

 Verder werden ook wetenschappelijke zekerheid over het vaccin en of de ziekte vooral 

baby’s treft belangrijk bevonden.  

 De bredere maatschappelijke aspecten van vaccinatie zoals anti-vaccinatiesentimenten, 

perceptie, wettelijke aansprakelijkheid of de speciale behandeling van bepaalde 

populatiegroepen (migranten, LGBT) werd als minder relevant beschouwd.  

 

Tabel 17 geeft de dimensies met hoogste en Tabel 18 de laagste gemiddelde scores weer.  

 

TABEL 17 DE DIMENSIES MET DE VIJF HOOGSTE GEMIDDELDE SCORES 

Positief geformuleerde stellingen Negatief geformuleerde stellingen 
Effectiviteit  Effectiviteit 
Alternatieve preventiemogelijkheden Alternatieve preventiemogelijkheden 

Mogelijkheid tot eradicatie Impact op mantelzorg 

mortaliteitsrisico Ernstige nevenwerkingen 

Besmettelijkheid  Zekerheid 

 Private behandelkost 

 Beschikbaarheid van behandeling 

 

TABEL 18 DE DIMENSIES MET DE VIJF LAAGSTE GEMIDDELDE SCORES 

Positief geformuleerde stellingen Negatief geformuleerde stellingen 
Anti-vaccinatie Anti-vaccinatie 
Angst Angst 

LGBT LGBT 
Impact op imago Vlaanderen Impact op imago Vlaanderen 
Aansprakelijkheid Migranten 
 Gezondheidsongelijkheden 
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3.3.2 Mediaan score 

 

 Het mediaanantwoord is minder afhankelijk van de spreiding van de antwoorden, bvb. 

doordat er enkele ‘extreme’ antwoorden gegeven werden.  

 Deze mediaan lag voor de meeste stellingen ook steevast boven vijf, wat er op wijst dat er 

geen consensus is in de steekproef dat bepaalde stellingen absoluut irrelevant waren voor 

vaccinatiebeslissingen.  

 Enkel de twee stellingen “De ziekte (waartegen VACCINEX bescherming biedt) komt zelden voor 

bij migranten” en de anti-vaccinatiestelling “Als VACCINEX terugbetaald wordt, gaan er 

protesten ontstaan van anti-vaccinatie groepen” scoorden lager dan 5.  

 De maximale mediaanscore die behaald werd was 8 in de positieve stellingen en 7 in de 

negatief geformuleerde stellingen.  

 Wanneer de vijf hoogste scores (met verschillende gedeelde plaatsen) in de positieve en 

negatieve formuleringen vergeleken worden valt op dat er een grote overlap is tussen beide 

perspectieven.  

 Vele economische, bredere maatschappelijke of billijkheidsaspecten van vaccinatie 

behaalden een eerder lage mediaanscore.  

 In deze drie categorieën behaalden enkel de dimensies of er zekerheid was in de uitkomsten 

van vaccinatie, het effect op gezondheidsongelijkheden, transmissiemodus, of de ziekte 

vooral baby’s treft en de timing van de verwachte ziektelast een hoge score.  

 

Tabel 19 geeft de dimensies met hoogste en Tabel 20 de laagste mediaan scores weer.  

TABEL 19 DE DIMENSIES MET DE VIJF HOOGSTE MEDIAAN SCORES 

Positief geformuleerde stellingen Negatief geformuleerde stellingen 
Effectiviteit Effectiviteit  
Ernstige nevenwerkingen Ernstige nevenwerkingen 
mortaliteitsrisico mortaliteitsrisico 
Ernst symptomen Ernst symptomen 

Besmettelijkheid Besmettelijkheid 
Impact op vruchtbaarheid Impact op vruchtbaarheid 
Transmissiemodus Transmissiemodus 
Duur symptomen Duur symptomen 
Mogelijkheid tot eradicatie Mogelijkheid tot eradicatie 
Beschikbaarheid van behandeling Beschikbaarheid van behandeling 
Private behandelkost Private behandelkost 
Alternatieve preventiemogelijkheden Alternatieve preventiemogelijkheden 
Zekerheid Zekerheid 
Impact op mantelzorg Impact op mantelzorg 
Gezondheidsongelijkheden Prijs  
Innovatie Timing symptomen 
Babies  Risico op comorbiditeiten 
 Platformkosten 
 Absentheïsme 
 Publieke behandelkost 

 

TABEL 20 DE DIMENSIES MET DE VIJF LAAGSTE MEDIAAN SCORES 

positief geformuleerde stellingen negatief geformuleerde stellingen 
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Anti-vaccinatie Anti-vaccinatie 

Impact op imago Vlaanderen Impact op imago Vlaanderen 

Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid 

LGBT LGBT 

Angst Angst 

Migranten Migranten 

Binnenlandse productie Binnenlandse productie 

Vrouwen Vrouwen 

Kansarmen  Kansarmen  

Bejaarden Bejaarden 

Bewustwording volksgezondheid Bewustwording volksgezondheid 

Milde nevenwerkingen Milde nevenwerkingen 

Effect op studieresultaten Effect op studieresultaten 

Prevalentie ziekte Prevalentie ziekte 

Groepsimmuniteit Groepsimmuniteit 

Presenteïsme Presenteïsme 

Timing symptomen Zwangere vrouwen 

Risico op comorbiditeiten Gezondheidsongelijkheden 

Platformkosten Innovatie 

Absentheïsme Babies  

Publieke behandelkost Effect op studieresultaten 

Prijs Gezondheidsongelijkheden 

 

 

3.3.3 Modus 

 

 Wanneer we de modus, i.e. het antwoord dat het vaakst voorkwam, als criterium nemen 

valt het op dat de criteria mogelijkheid tot eradicatie, zekerheid en effectiviteit zowel in de 

positieve als negatieve formulering de hoogste modus hadden.  

 Bij de positief geformuleerde stellingen waren er 8 stellingen waarvoor 10/10 het meest 

voorkomende antwoord was: effectiviteit, mogelijkheid tot eradicatie, zekerheid, 

mortaliteitsrisico, beschikbaarheid van behandeling, alternatieve preventiemogelijkheden, 

duur symptomen en besmettelijkheid.  

 Bij de negatief geformuleerde stellingen haalde enkel het criterium effectiviteit een modus 

van 10/10.  

 De negatieve anti-vaccinatiestelling haalde een modus van 1.  

 Vele van de bredere maatschappelijke, economische en billijkheidsaspekten behaalden een 

modus van 5.  

 

Tabel 21 geeft de dimensies met hoogste en Tabel 22 de laagste modus score weer.  

TABEL 21 DE DIMENSIES MET DE VIJF HOOGSTE MODUS SCORES 

positief geformuleerde stellingen negatief geformuleerde stellingen 
Effectiviteit Effectiviteit 

Mogelijkheid tot eradicatie Mogelijkheid tot eradicatie 

Zekerheid Zekerheid 

mortaliteitsrisico Ernstige nevenwerkingen 

Beschikbaarheid van behandeling Publieke behandelkost 

Alternatieve preventiemogelijkheden Private behandelkost 

Duur symptomen  
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Besmettelijkheid  

 

TABEL 22 DE DIMENSIES MET DE VIJF LAAGSTE MODUS SCORES 

positief geformuleerde stellingen negatief geformuleerde stellingen 

Migranten migranten 

Impact op imago Vlaanderen Impact op imago Vlaanderen 

Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid 

Vrouwen Vrouwen 

Prijs  Prijs  

 Anti-vaccinatie 

 LGBT 

 Angst 

 Bejaarden 

 Bewustwording volksgezondheid 

 Groepsimmuniteit 

 Binnenlandse productie 

 Kansarmen  

 Effect op studieresultaten 

 Prevalentie ziekte 

 Presenteïsme 

 Zwangere vrouwen 

 Gezondheidsongelijkheden 

 Innovatie 

 Impakt op mantelzorg 

 Duur symptomen 

 Besmettelijkheid 

 

 

3.3.4 Percentage 8-9-10 scores 

 

 Bij 19 van de 40 positief geformuleerde stellingen geeft 50% een antwoord dat ofwel 8, 9 

of 10/10 was.  

 Bij het criterium effectiviteit was dit zelfs 63%.  

 Bij de negatieve varianten was dit voor geen enkele stelling het geval.  

 Het hoogste percentage werd hier gevonden voor de stelling rond ‘ernstige 

nevenwerkingen’ waarbij 49% een antwoord 8, 9 of 10/10 gaf.  

 Het laagste percentage was 17% 8-10 stemmen bij het criterium antivaccinatie.  

 

Tabel 23 geeft de dimensies met hoogste en Tabel 24 de laagste gemiddelde scores weer.  

TABEL 23 DE DIMENSIES MET DE VIJF HOOGSTE PERCENTAGES 8-10 SCORES 

positief geformuleerde stellingen negatief geformuleerde stellingen 
Effectiviteit  Effectiviteit 

Alternatieve preventiemogelijkheden Alternatieve preventiemogelijkheden 

Mogelijkheid tot eradicatie Mogelijkheid tot eradicatie 

Besmettelijkheid Publieke behandelkost 

mortaliteitsrisico Alternatieve preventiemogelijkheden 

Ernst symptomen Zekerheid 

 Ernstige nevenwerkingen 
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 Publieke behandelkost 

 Zekerheid 

 Impakt op mantelzorg 

 Private behandelkost 

 Beschikbaarheid van behandeling 

 

TABEL 24 DE DIMENSIES MET DE VIJF LAAGSTE PERCENTAGES 8-10 SCORES 

positief geformuleerde stellingen negatief geformuleerde stellingen 
Anti-vaccinatie Anti-vaccinatie 
LGBT LGBT 
Angst Angst 
Impact op imago Vlaanderen Impact op imago Vlaanderen 

Migranten Gezondheidsongelijkheden 

Aansprakelijkheid  

 

 

3.3.5 Percentage 1-2-3-4 scores 

 

 Dit criterium geeft een indicatie van de mate waarin de steekproef een criterium irrelevant 

vindt en er een zeer lage score aan toekent. Een hoge score betekent dus dat een groot deel 

van de steekproef dit criterium slechts weinig relevant vond.  

 Het hoogste aantal 1-4 stemmen werd gevonden voor de stelling “Als VACCINEX 

terugbetaald wordt, gaan er protesten ontstaan van anti-vaccinatie groepen”. Hierbij gaf 

41% een 1-4 score.  

 Het beste resultaat werd gevonden bij de drie stellingen “VACCINEX biedt zeer effectieve 

ziektebescherming”, “Er is goede wetenschappelijke zekerheid over de effecten van 

VACCINEX” en “Vaccinatie met VACCINEX is de enige effectieve mogelijkheid tot 

preventie van de ziekte”, waarbij telkens slechts 2% een 1-4 score toekende.  

 

Tabel 25 geeft de dimensies met hoogste en Tabel 26 de laagste gemiddelde scores weer.  

TABEL 25 DE DIMENSIES MET DE VIJF LAAGSTE PERCENTAGES 1-4 SCORES 

Top 5 positief geformuleerde stellingen Top 5 negatief geformuleerde stellingen 
Effectiviteit  Effectiviteit 

Alternatieve preventiemogelijkheden Alternatieve preventiemogelijkheden 

Zekerheid Zekerheid 

Ernst symptomen Impakt op mantelzorg 

mortaliteitsrisico Private behandelkost 

Mogelijkheid tot eradicatie Beschikbaarheid van behandeling 

 Ernstige nevenwerkingen 

 

TABEL 26 DE DIMENSIES MET DE VIJF HOOGSTE PERCENTAGES 1-4 SCORES 

Top 5 positief geformuleerde stellingen Top 5 negatief geformuleerde stellingen 
LGBT LGBT 

Angst Angst 

Impact op imago Vlaanderen Impact op imago Vlaanderen 

Anti-vaccinatie Anti-vaccinatie 
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Aansprakelijkheid Gezondheidsongelijkheden 

 

 

3.3.6 Algemene evaluatie 

 

 

Overheen de vijf verschillende rangschikkingen werd een globale beoordeling “all things considered” 

gemaakt door het onderzoeksteam (JL, PB en CV) betreffende wat ‘zeer relevante’, ‘relevante’ en 

‘minder relevante criteria’ zijn. De doorslaggevende factor was hierbij de mate waarin een criterium 

systematisch hoog of laag scoorde overheen de 5 verschillende rangschikkingscriteria. Indien een 

criterium systematisch terugkwam (in zowel de positieve als negatieve stellingen) in de top-5 van 

hoge of lage scores werd het respectievelijk in de categorie ‘zeer relevant’ en ‘minder relevant’ 

geplaatst. De overige criteria werden allemaal als ‘relevant’ beoordeeld. Uiteindelijk was de score 

van deze middenmoot nog steeds ver boven het natuurlijke middelpunt van 5/10 qua relevantie.  

 

TABEL 27 EINDBEOORDELING RELEVANTIE 

zeer relevant relevant Minder relevant 

Alternatieve 
preventiemogelijkheden 

Absentheïsme Aansprakelijkheid 

Beschikbaarheid van behandeling Babies Angst 

Besmettelijkheid Effect op studieresultaten Anti-vaccinatie 

Duur symptomen Gezondheidsongelijkheden Bejaarden 

Effectiviteit Groepsimmuniteit Bewustwording volksgezondheid 

Ernst symptomen Impact op vruchtbaarheid Binnenlandse productie 

Ernstige nevenwerkingen Innovatie Impact op imago Vlaanderen 

Impact op mantelzorg Prevalentie ziekte Kansarmen 

Mogelijkheid tot eradicatie Platformkosten LGBT 

mortaliteitsrisico Risico op comorbiditeiten Migranten 

Private behandelkost Timing symptomen Milde nevenwerkingen 

Publieke behandelkost Transmissiemodus Presentheïsme 

Zekerheid Zwangere vrouwen Prijs 

  Vrouwen 

 

 

Uit deze studie blijkt dat mensen inderdaad een brede waaier aan argumenten relevant vinden bij 

de evaluatie van vaccinatie voor terugbetalingsbeslissingen, maar dat er toch grote verschillen 

bestaan tussen ‘types’ van argumenten. We vatten samen als volgt.  

 In de eerste plaats zijn de ernst van de ziekte en de werking van het vaccin van groot belang 

voor prioriteitenstelling. Dit zijn brede overkoepelende kenmerken en ze omvatten o.a. de 

ziektelast, besmettelijkheid, duur van symptomen, behandelmogelijkheden maar ook de 

effectiviteit van het vaccin en het risico op nevenwerkingen. Dit soort van overwegingen 

wordt meegenomen in een economische evaluatie waarbij de totale effecten uitgedrukt 

worden in Quality-Adjusted Life Years. Belangrijk is wel dat bij de inschatting van 

ziekteernst (bvb. door berekening van gewonnen QALYs) de juiste vergelijking wordt 

gemaakt: die met het meest relevante alternatief. Bijvoorbeeld, een vaccin moet niet 
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beoordeeld worden met het natuurlijke ziekteverloop van een infectie zonder behandeling 

maar met realistische alternatieven (bv. de beschikbare behandelingen voor deze infectie). 

Op deze manier wordt er rekening gehouden met alternatieve behandel- of preventiewijzen.  

 Economische variabelen bleken ook van tel te zijn, vooral de private en publieke 

behandelkosten van de ziekte. De noodzaak tot mantelzorg werd ook als een belangrijk 

criterium beschouwd, alsook (maar in mindere mate) afwezigheid op het werk. Bredere 

economische argumenten m.b.t. binnenlandse vaccinproductie, presenteïsme of impact op 

toerisme werden minder relevant beschouwd.   

 Naast deze medisch-klinische of economische aspecten zijn er ook duidelijk bredere 

maatschappelijke aspecten belangrijk. Vooral het potentieel tot ziekte-uitroeiing en de mate 

van wetenschappelijke zekerheid rond de werking van het vaccin bleken erg relevant te zijn 

voor de Vlaming. Voor het in rekening brengen van onzekerheid bestaan specifieke 

guidelines, die echter vaak niet worden toegepast, omdat het de complexiteit van de analyse 

bemoeilijkt . Ook worden specifieke analyses met eradicatiedoelstellingen zelden gemaakt 

als onderdeel van een economische evaluatie [14, 59]. Ook bredere aspecten van 

gezondheid die aangetast kunnen worden door infectieziekten, zoals cognitie en fertiliteit, 

(beiden niet meegerekend in QALYs) werden min of meer relevant bevonden door een 

groot deel van de steekproef.  

 De geselcteerde ‘billijkheidsaspekten’ werden globaal genomen minder relevant bevonden. 

Enkel de subgroep ‘baby’s’ werd bijzonder beschouwd m.b.t. vaccinprioriteiten.  

Terwijl dit hoofdstuk de algemene relevantie van zeer uiteenlopende dimensies onderzocht, zal in 

het volgende hoofdstuk het specifieke gewicht van de meest belangrijkste dimensies onderzocht 

worden in een ‘discrete keuze experiment’. Op basis hiervan kan dan een prioriteringsalgoritme 

opgesteld worden.  
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4. Studie 2: ontwikkeling van een prioriteringsalgoritme m.b.v. een 
discrete keuze-experiment  

 

Discrete keuze-experimenten (DCE) zijn een veelgebruikte methodologie om preferenties te 

bestuderen. Ze maken het mogelijk om de voorkeuren van mensen voor bepaalde producten en 

diensten te expliciteren o.b.v. hun onderliggende karakteristieken. Voor algemene achtergrond of 

reviews van DCE toepassingen, verwijzen we de lezer graag door naar de volgende referenties [60-

63].  

In een DCE wordt aan respondenten een sequentie van keuzes tussen bepaalde goederen (bv. 

auto’s) of diensten voorgelegd, waarbij de keuzeopties beschreven worden op basis van een aantal 

‘attributen’ (bv. kleur) maar onderling verschillen in de ‘levels’ (bv. blauw) van die attributen. Door 

op grote schaal dergelijke keuzes tussen concurrerende alternatieven te observeren kunnen we het 

relatieve belang van de verschillende dimensies bij het maken van beslissingen afleiden en 

berekenen in welke mate de totale ‘waarde’ of het ‘nut’ van een goed of een dienst bepaald wordt 

door die dimensies en hun verschillen in levels.  

In deze studie laten we een steekproef van Vlaamse respondenten (en vaccin experten) 

herhaaldelijk kiezen tussen verschillende vaccins die door de overheid terugbetaald kunnen 

worden. Die vaccins verschillen van elkaar op een aantal vlakken. Op die manier krijgen we een 

inzicht in het belang van die vaccin- en ziekteaspecten die afgewogen moeten worden en kunnen 

we onderzoeken hoe de doelgroep (‘de Vlaming’) vaccin prioriteiten stelt. Op de volgende pagina’s 

wordt uitgelegd hoe het DCE tot stand is gekomen.  

 

4.1 Ontwerp van het DCE 
 

4.1.1 Selectie van relevante attributen en levels 
 

Om cognitief verwerkbaar te blijven voor respondenten mogen er (1) niet te veel dimensies tegelijk 

worden afgeruild en (2) mag het aantal opeenvolgende keuzesets bovendien niet te hoog oplopen. 

DCEs moeten zich daarom beperken tot een 5- tot 10-tal dimensies per keuzeset en een 10- tot 

15-tal keuzesets per respondent.  

Wij gebruiken in deze studie ‘partiële profielen’. Hierbij worden telkens enkele dimensies constant 

gehouden tussen de twee keuzeprofielen en slechts enkele gevarieerd. Dit maakt de oefening 

eenvoudiger en meer valide. We kiezen ervoor om ons in deze DCE te beperken tot slechts 7 

dimensies waarbij er telkens 4 gevarieerd zullen worden per keuzeset (en 3 constant zullen 

gehouden worden).  

Welke 7 attributen uiteindelijk gekozen werden is het gevolg van het proces weergegeven in het 

eerste deel van Figuur 7. Eerst werd op basis van de wetenschappelijke literatuur (samengevat in 

hoofdstuk 1 en 2) een longlist van mogelijk vaccin- en ziektekenmerken opgesteld die mogelijk 

relevant zijn voor prioriteitenstelling. Deze lijst van 40 stellingen werd vervolgens bevraagd bij de 

Vlaamse bevolking (zie hoofdstuk 3). Op basis van deze resultaten en in combinatie met de 

belangrijkheid van attributen zoals vastgesteld in de literatuurstudie (hoofdstuk 2) werd vervolgens 



Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  60 
 
 

 

door het onderzoeksteam een shortlist van attributen opgesteld. Deze lijst vat de dimensies samen 

die van essentieel belang geacht werden om vaccinprioriteiten te kunnen stellen. Deze lijst werd ter 

validatie voorgelegd aan het AZG (meeting 24/06/2019).  

 

 

 

FIGUUR 7: PROCESWEERGAVE VAN HET DCE VAN SELECTIE VAN ATTRIBUTEN EN LEVELS TOT FINALE 

DATA 

 

Er werd gekozen voor de inclusie van volgende dimensies van vaccinatieprogramma’s: (1) 

mortaliteitsrisico van de ziekte, (2) risico op ernstige en langdurige ziekte, (3) risico op milde en 

kortdurende ziekte, (4) totale economische impact van een infectie, (5) wetenschappelijke zekerheid 

over de beschermende werking van het vaccin, (6) bijdrage tot de doelstelling van ziekte eradicatie, 

(7) leeftijdsgroep van de geïnfecteerde patiënten en (8) socio-economische achtergrond van de 

geïnfecteerde patiënten.  

Er werd vooral gefocust op de ziektekenmerken en minder op de kenmerken van het vaccin zelf.  

De mogelijke nevenwerkingen van een vaccin werden overal erg belangrijk bevonden, in de eerste 

plaats in onze bevraging bij de publieke opinie (hfdst 3). Hoe belangrijk ze ook zijn voor de waarde 

van vaccins in het algemeen, ze zijn, ons inziens, minder van tel bij de effectieve prioriteitenstelling 

voor de Vlaamse overheid omdat ernstige nevenwerkingen nu eenmaal weinig voorkomen en de 

goedgekeurde vaccins allemaal een uitstekend veiligheidsprofiel hebben. Daarom hebben we het 

kenmerk nevenwerkingen niet opgenomen in onze lijst van te onderzoeken attributen. Bovendien 

Literatuur
studie

•Opstellen van een 'longlist' van 40 brede vaccin-kenmerken die de 'waarde' van vaccins bepalen, o.b.v. expert opinie en 
literatuurstudie

Studie 1

•Onderzoek bij 1000 Vlamingen naar de relevantie van deze 40 vaccinkenmerken voor terugbetalingsbeslissingen van 
vaccins

Expert 
opinion

•Selectie van meest relevante vaccinkenmerken door onderzoekteam voor het DCE

Ontwerp 
DCE 

•Bepaling van 40 D-optimale keuzesets bestaande uit 7 meest relevante attributen, en dit voor 3 leeftijdsgroepen, plus 
opspliting in 12 verschillende vragenlijsten 

Program-
mering 

DCE

•Online uitwerking van DCE, grafische vormgeving en opstelling van overkoepelende vragenlijst met achtergrondvragen

Pilot 
study

•Eerste test van DCE vragenlijsten bij convenience sample (collega's, vrienden, familie,...) (N=20) onder assistentie van 
onderzoekers en mondelinge overloping van moeilijkheden en suggesties tot verbetering

Soft 
launch

•Tweede test: vragenlijst A1 werd integraal afgenomen bij 242 respondenten en geëvalueerd op haalbaarheid en validiteit

Full 
launch

• Hele DCE werd afgenomen bij representatieve steekproef vlamingen (N=2724) en bij experten (N=41)

Quality 
check

•Respondenten (uit de steekproef Vlamingen) die de ingebouwde kwaliteitstoetsingen niet behaalden werden 
geëxcludeerd (N=815), 4 experten werden geëxcludeerd

Finale 
dataset

•Finale dataset voor analyse (populatie N=1636 / experten N=37)
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is het belang van nevenwerkingen recent onderzocht in een gelijkaardig DCE en we verwijzen graag 

naar deze studie om het relatieve gewicht van nevenwerkingen te kunnen inschatten t.o.v. 

‘natuurlijke’ infecties [64]. Ter info, een nevenwerking van gelijke ernst als een natuurlijke infectie 

werd in deze studie als drie keer zo ernstig bevonden.   

Hieronder verduidelijken we de acht geselecteerde dimensies/attributen.  

 

Attribuut 1, 2 en 3: mortaliteit, ernstige en milde morbiditeit.  

Een cruciale factor in zowel de algoritmische als de deliberatieve benadering was (uiteraard) de 

totale ziektelast die veroorzaakt wordt door een virus (en die door een vaccin kan voorkomen 

worden). Een ziekte leidt echter zelden tot een éénduidig en homogeen ziektebeeld. Een vraag die 

openblijft – en die vooral bij gezondheidseconomische evaluatie een probleem vormt- is hoe we 

‘ernstige’ gevallen juist moeten afruilen t.o.v. de ‘minder ernstige’ gevallen (die mogelijk vaker 

voorkomen). Bijvoorbeeld, een infectieziekte kan zowel ernstige als milde ziektebeelden 

veroorzaken. Maar ook, vele milde besmettingen kunnen geaggregeerd dezelfde ziektelast (bvb. 

wanneer ze uitgedrukt wordt in QALYs) veroorzaken als de totale last van enkele zeer ernstige 

infecties. In dezelfde lijn kunnen we ons afvragen hoe de preventie van één overlijden zich juist 

verhoudt t.o.v. de preventie van enkele ernstige of vele milde infecties waarbij er geen risico op 

sterfte is. Bijvoorbeeld, één overlijden kan qua ziektelast (uitgedrukt in QALYs) snel het equivalent 

vormen van vele ernstige of zelfs milde besmettingen. Deze ‘afruil’ tussen verschillende gradaties 

van ziekte ernst lijkt ons een belangrijk aspect van de prioriteitenstelling inzake vaccinaties. We 

willen enerzijds weten hoe die ‘types’ van ziekte onderling afgeruild moeten worden bij 

vaccinkeuzes, maar we willen ook weten of de ruilvoet onderliggend aan QALYs in lijn ligt met de 

publieke opinie.  

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen hebben we ervoor gekozen om drie algemene 

‘types’ van infecties te gebruiken: dodelijke, ernstige-langdurige en milde-kortstondige ziekte. Dit 

is een vereenvoudigde weergave van de brede waaier aan mogelijke uitingsvormen van 

infectieziekten maar vat, volgens ons, wel de belangrijkste categorieën. We moeten een balans 

vinden tussen enerzijds realistische keuzes voorstellen aan respondenten en anderzijds de 

moeilijkheidsgraad van het experiment beperken (en bijgevolg de validideit en de betrouwbaarheid 

van de antwoorden veiligstellen).  We hebben ervoor gekozen om met algemene (generische) 

ziektebeschrijvingen te werken i.p.v. met concrete ziektenamen (bv. ‘kanker’, ‘griep’, etc.) om te 

vermijden dat respondenten verschillende associaties maken bij gelijkaardige ziekten (bv. omwille 

van persoonlijke ervaringen). Deze aanpak wordt gebruikt in gelijkaardige DCEs in de 

wetenschappelijke literatuur (zie bv. [64-67]).  

 

Type-I-patiënten: Dit attribuut geeft het mortaliteitsrisico weer. Een ‘type-I-patiënt’ overlijdt vrij 

snel na besmetting.  Een typevoorbeeld hiervan is een patiënt met een hersenvliesontsteking ten 

gevolge van een bacteriële besmetting. Hieronder wordt weergegeven hoe dit in het experiment 

werd duidelijk gemaakt aan respondenten voor de 4 vragenlijsten waarbij de leeftijdsgroep van 

patiënten 35 jaar was.  
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FIGUUR 8 WEERGAVE TYPE-I-PATIËNT 

 

Type-II-patiënten: Dit attribuut geeft het risico op ernstige en langdurige ziekte weer. Deze 

patiënten kennen een ernstige ziektelast en dit gedurende vele jaren. Een typevoorbeeld is een 

besmetting met poliomyelitis met als complicatie verlammingsverschijnselen.  We kozen voor een 

vermindering van levenskwaliteit met 60% en dit gedurende 10 jaar. De beschrijving van de impact 

op de levenskwaliteit werd gedaan in de woorden van de EQ5D5L, een vaak gebruikte algemene 

gezondheidsvragenlijst (op basis waarvan QALYs berekend kunnen worden). Hieronder wordt 

weergegeven hoe dit in het experiment werd duidelijk gemaakt aan onze respondenten voor de 4 

vragenlijsten waarbij de leeftijdsgroep van patiënten 35 jaar was. Deze gezondheidstoestand was 

geïnspireerd op de toestand 43433 op de EQ5D5L, die ongeveer een QoL-score van 40% 

vertegenwoordigt.  
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FIGUUR 9 WEERGAVE TYPE-II-PATIËNT 

 

Type-III-patiënt: Deze kent een kortstondige, milde ziektelast. Een typevoorbeeld is een 

besmetting met griep zonder complicaties wat gedurende circa 2 weken een behoorlijke impact 

heeft op de levenskwaliteit. Ook hier werd de EQ-5D bewoording gebruikt. Hieronder wordt 

weergegeven hoe dit in het experiment werd duidelijk gemaakt aan respondenten voor de 4 

vragenlijsten waarbij de leeftijdsgroep van patiënten 35 jaar was.  
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FIGUUR 10 WEERGAVE TYPE III PATIENT 

 

Infectieziekten worden doorgaans getypeerd door een groot aantal milde, kortstondige infecties en 

een klein aantal ernstige infecties met mogelijk enkele sterfgevallen. Deze drie types van patiënten 

kwamen vervolgens voor in het DCE in verhoudingen die steekhouden voor infectieziekten in 

Vlaanderen. Type I kwam in de DCE 10, 50 of 100 keer voor; Type II 100, 500 of 1000 keer voor 

en type III 1 000, 5 000 of 10 000 keer voor. Op deze manier werd er dus aan respondenten telkens 

voor twee ziekten een totaal ziektebeeld voorgesteld bestaande uit een welbepaald aantal type I, II 

en III patiënten en dit in een grootteorde die begrijpbaar en intuïtief niet onrealistisch overkwam. 

Het voordeel van de aanpak om de grootteorde van de levels te variëren is dat de uiteindelijke 

keuzes tussen vaccinatieprogramma’s min of meer overeenkomen met de werkelijke 

keuzedilemma’s voor beleidsmakers. Dit zou de externe validiteit van de geobserveerde keuzes 

moeten versterken. Het nadeel is dat deze aanpak vereist dat respondenten zowel ernst van het 

patiëntentype als de schaal waarop het voorkomt tegelijk moeten in rekening brengen. Achteraf is 

het dan moeilijk te beoordelen of sommige van de resultaten (nl. de uitegerekende gewichten per 

patiëntentype) nu enkel de verschillen in ziekte-ernst of ook de verschillen in schaalgrootte 

reflecteren.  

 

Attribuut 4: De economische impact.  

 

Naast de ziektelast is een tweede dimensie waarop vaccins beoordeeld moeten worden de totale 

economische impact van de ziekte. Met deze impact wordt niet enkel de prijs van het vaccin 

bedoeld maar ook alle geassocieerde ziektekosten, alle productiviteitsverliezen van werkverlet, 

werkloosheidsuitkeringen, etc. De vraag hoe ‘economische impact’ afgeruild moet worden 

tegenover de medische aspecten bij prioriteitenstelling leek ons zeker ook voldoende relevant om 

dit kenmerk als één van de zeven onderzochte attributen op te nemen. Bovendien, inclusie van een 



Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  65 
 
 

 

monetair attribuut laat – indien het van invloed is op de gemaakte keuzes - toe dat we 

betalingsbereidheden voor verbeteringen in de andere attributen kunnen schatten.  

Voor de eenvoud van het DCE hebben we respondenten gezegd dat de vaccins even duur waren 

en dat er enkel in de ziektekost een verschil mogelijk was. Zoniet was het voor respondenten 

noodzakelijk om de ziektekosten met de vaccinkosten te vergelijken en dit zou het DCE beduidend 

moeilijker hebben gemaakt. We kozen ervoor om deze kosten weer te geven als een gemiddelde 

kost per besmette patiënt om vergelijking overheen zieken (met verschillende aantallen besmette 

patiënten) mogelijk te maken.  

Alle mogelijke ziekteprofielen in ons DCE werden voorgesteld als hetzij gemiddeld 10 000€ of 30 

000€ per geïnfecteerde patiënt. Deze grootteorde is enerzijds gebaseerd op bestaande 

ziektekostenbeschrijvingen uit de literatuur maar ook op de compatibiliteit met de andere attributen 

zodat er geen onrealistische keuzesets gemaakt werden. Deze spreiding tussen 10 000€ en 30 000€ 

is groot genoeg om een duidelijk verschil te kunnen maken.  

 

 

FIGUUR 11: WEERGAVE ATTRIBUUT ECONOMISCHE IMPACT 

 

Attribuut 5: Wetenschappelijke zekerheid rond de werking van het vaccin 

De impact die een vaccin uiteindelijk zal hebben op het aantal besmettingen blijft altijd een 

schatting, maar voor sommige vaccins zal deze schatting meer of minder onzeker zijn. Wat uit de 

bevraging in hoofdstuk 3 opviel was dat de bevraagde steekproef een groot belang hechtte aan de 

mate waarin er wetenschappelijke zekerheid bestaat over de werking van een vaccin. Ook in 

economische evaluaties zit er vaak een grote of minder grote mate van onzekerheid vervat en het 

is nodig om te onderzoeken of dit op zichzelf ook niet een factor is die vaccinbeslissingen moet 

beïnvloeden, en zo ja in welke mate.  
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FIGUUR 12: WEERGAVE ATTRIBUUT ZEKERHEID 

 

Attribuut 6: Bijdrage tot eradicatiedoelstelling 

 

In de evaluatiekaders die we in hoofdstukken 1 en 2 hebben besproken worden bredere, 

maatschappelijke doelstellingen van vaccinatie doorgaans niet opgenomen. Dit wordt echter in de 

literatuur bekritiseerd als zijnde een ernstige tekortkoming van deze besliskaders [16, 29, 32, 68-

75]. Uit onze bevraging (in hoofdstuk 3) bleek het aspect ziekte-uitroeiing bijzonder belangrijk te 

zijn. Bij sommige vaccinatieprogramma’s wordt er –los van de vermeden ziektelast bij de huidige 

populatie- bijgedragen aan bredere eradicatie-doelstellingen (bv. bij polio- of mazelenvaccinatie). 

Het is de vraag of dit extra aspect voor een hogere prioriteit moet zorgen, en zo ja, hoeveel prioriteit 

een programma hierdoor juist verwerft. We kozen er daarom voor om dit aspect op te nemen.  

 

 

FIGUUR 13 WEERGAVE ATTRIBUUT ERADICATIE 

 

Attribuut 7: Kenmerken van de geïnfecteerde patiënten  
 

Een laatste aspect, wat voornamelijk vanuit een billijkheidsperspectief belangrijk is, betreft de 

achterliggende kenmerken van de geïnfecteerde patiënten. Wie is het juist die besmet geraakt? En 
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zijn er goede redenen om extra inspanningen te doen voor deze groepen (bv. door hun QALYs 

anders mee te tellen)? 

Leeftijd. Een eerste kenmerk dat van tel is, is de leeftijd van geïnfecteerde patiënten. Uit verschillende 

studies blijkt dat mensen voorrang willen geven aan gezondheidszorg voor jongere mensen ([76-

78]. Uit onze eerste bevraging (hoofdstuk 3) bleek inderdaad dat enkel de doelgroep pasgeborenen 

van specifiek belang werd geacht. Leeftijd wordt daarom opgenomen in onze DCE. We kiezen er 

echter voor om leeftijd als een overkoepelend criterium mee te nemen en niet als afzonderlijk 

attribuut. De inbreng van leeftijd maakt het DCE erg complex omdat deze dimensie o.a. bepalend 

is voor het belang van de dimensie mortaliteit. Jonge leeftijd in combinatie met type-I-patiënten 

geeft een andere ernst aan de mortaliteit van deze patiënten dan wanneer het leeftijdsattribuut 

oudere mensen weergeeft (aangezien ze meer levensjaren verliezen). Bovendien hangen kosten 

(productiviteitsverliezen) ook af van leeftijd. Deze interacties tussen de attributen maken de keuzes 

voor respondenten behoorlijk moeilijk en –aangezien eenvoud cruciaal is - zijn ze mogelijk een 

risico voor de validiteit van het experiment. Zoals verder uitgelegd zal worden in sectie 5 hebben 

we daarom drie verschillende DCEs afgenomen. Deze DCEs zijn identiek in de bevraagde 

attributen en levels maar zullen verschillen in de leeftijdsgroep van de geïnfecteerde patiënten. We 

onderzoeken drie leeftijdsgroepen: jonge kinderen van 3 jaar oud, volwassenen van 35 jaar oud 

en bejaarden van 70 jaar oud.  

Socio-economische status. Wel nemen we de socio-economische status van patiënten mee op in ons DCE. 

Op die manier kunnen we nadien becijferen of vaccins met een uitgesproken sociaal karakter meer 

prioriteit moeten krijgen, en hoeveel prioriteit juist. Dit attribuut werd niet bijzonder belangrijk 

bevonden in onze bevraging maar lijkt ons wel belangrijk. Bijna alle gezondheidszorgsystemen 

nemen ‘equity’ expliciet mee op als een centrale doelstelling (naast kosteneffectiviteit) waaraan 

belangrijke beslissingen moeten afgetoetst worden.  

 

 

FIGUUR 14 WEERGAVE ATTRIBUUT SOCIO-ECONOMISCHE STATUS 

 

Voor de andere patiënten-kenmerken die mogelijk ergens relevant kunnen zijn (vrouwen, 

migranten) zagen we onvoldoende noodzaak om deze op te nemen als attribuut in ons DCE.  

 

Tabel 28 vat alle attributen en levels samen.  

 



Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  68 
 
 

 

TABEL 28 OPGENOMEN ATTRIBUTEN EN LEVELS IN HET DCE 

 Kenmerk van de ziekte: Mogelijke niveaus: 

Leeftijd Hoe oud zijn de patiënten op het moment van de besmetting? 1. 3 jaar 
2. 35 jaar 
3. 70 jaar 

Mortaliteit Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk ziek) 

1. 10 patiënten 
2. 50 patiënten 
3. 100 patiënten 

 

Ernstige 
morbiditeit 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

1. 100 patiënten 
2. 500 patiënten 
3. 1 000 patiënten 

Milde 
morbiditeit 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in Vlaanderen? (type 3 = 
tijdelijk ziek) 

1. 1000 patiënten 
2. 5 000 patiënten 
3. 10 000 patiënten 

Socio-
economische 
status 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  1. onder armoedegrens 

2. boven armoedegrens  

Economische 
impact ziekte 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld overheen alle types) 
voor de samenleving (inclusief gezondheidszorg, uitkeringen, etc.)? 

1. 10 000€ 
2. 30 000€ 

Eradicatie Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor toekomstige generaties 
dankzij het vaccinatieprogramma?  

1. JA 
2. NEEN 

Zekerheid Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende werking van het 
vaccin?  

1. 100%  
2. 75%  

  
 

4.1.2 Statistische ontwerp van het DCE 
 

Het ontwerp van het DCE verwijst naar de reeks van keuzesets met ziekteprofielen die aan een 

respondent wordt voorgelegd en de specifieke samenstelling van deze profielen op basis van levels 

of niveaus voor een gegeven set van attributen. Het statistische ontwerp dat gegenereerd werd was 

‘D-optimaal’ binnen een Bayesiaans kader. Dit ontwerp laat toe om aan de hand van een panel 

mixed logit model (PML) het belang van de zeven attributen alsook de interacties tussen hen met 

maximale precisie te onderzoeken.  

Typisch aan een Bayesiaans ontwerp is dat we op voorhand ‘priors’ moeten specifiëren. Dit zijn 

inschattingen die het verwachte belang van de attributen en de richting van hun effect overheen de 

levels weergeven. Deze informatie is vaak evident, vooral als het om ordinale of continue attributen 

gaat (bv. het is beter om minder doden te hebben dan meer doden). Door de reeds aanwezige 

kennis in het ontwerp te verwerken kan er met meer precisie bepaald worden welke specifieke 

ziekteprofielen tegenover elkaar uitgespeeld moeten worden in keuzesets zodat ze nadien het meest 

informatief zijn om de preferenties overheen de verschillende attributen en levels te onderzoeken. 

Onze a priori inschatting van de zeven gebruikte attributen en hun levels is weergegeven in 

onderstaande Tabel. Voor alle leeftijdsgroepen werden dezelfde priors genomen.   

 

TABEL 29 PRIORS VOOR DESIGN DCE 

  Belang   richting 

Aantal type-I-patiënten (dodelijk)   
  
*** 

1 laag 

10 middel 

100 hoog 

Aantal type-II-patiënten (langdurig ziek)   
  

10 laag 

100 middel 
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*** 1 000 hoog 

Aantal type-III-patiënten (tijdelijk ziek)   
  
** 

100 laag 

1 000 middel 

10 000 hoog 

Socio-economische achtergrond alle patiënten   
* 

-          Allemaal onder 
armoedegrens (< 1143€ netto per 
maand) 

hoog 

-          Allemaal boven 
armoedegrens (< >1143€ netto 
per maand) 

laag 

Gemiddelde kostprijs 1 zieke patiënt (alle types) 
voor de samenleving (gezondheidszorg, 
uitkeringen, etc.) 

  
  
** 

100 € laag 

10 000 € middel 

1 000 000 € hoog 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het 
vaccinatieprogramma? 

  
* 

JA hoog 

Neen laag 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de 
beschermende werking van het vaccin? 

  
** 

100% zeker hoog 

75% zeker laag 

 

We kozen ervoor om slechts 10 keuzesets te bevragen per respondent. Dit komt de haalbaarheid 

(en dus de betrouwbaarheid en validiteit) van het experiment ten goede. Niet iedere respondent 

kreeg echter dezelfde reeks van 10 keuzesets te zien. Het volledige DCE-ontwerp bestond immers 

uit 40 keuzesets die we hadden opsplitst in vier verschillende blokken waarbij elk blok een survey 

van 10 keuzesets omvatte. De vier surveys of versies werden dan gelijk verdeeld over de 

respondenten per leeftijdsgroep (zie Tabel 30). De keuzesets van elke survey werden in een 

willekeurige volgorde gepresenteerd aan respondenten om zoveel mogelijk een ‘volgorde effect’ 

tegen te gaan. 

 

TABEL 30 BEOOGDE VERDELING VAN DE RESPONDENTEN OVER DE 12 DCE-VRAGENLIJSTEN 

 Doelgroep 3-jarigen Doelgroep 35-jarigen Doelgroep 70-jarigen 

Vragenlijst versie 1 N=200 N=200 N=200 

Vragenlijst Versie 2 N=200 N=200 N=200 

Vragenlijst versie 3 N=200 N=200 N=200 

Vragenlijst versie 4 N=200 N=200 N=200 

 

In Appendix 2 wordt het volledige ontwerp van het DCE weergegeven. In iedere keuzeset werden 

vier van de zeven attributen van niveau gevarieerd in zogenaamde partiële profielen. De drie 

resterende attributen werden op een constant niveau gehouden, en werden ook aan de 

respondenten getoond. Het gebruik van partiële profielen vergemakkelijkt de keuzetaak voor de 

respondent wat de betrouwbaarheid van de gemaakte keuzes ten goede komt. Telkens werd een 

andere set van vier attributen van niveau in een keuzeset gevarieerd. Op een totaal van 10 keuzesets 

per survey varieerde ieder attribuut in 5 of 6 keuzesets van niveau. 

 

4.1.3 Concrete vormgeving van de DCE-vragenlijsten 
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Na de selectie van relevante attributen en de constructie van de 40 DCE keuzesets werden 

vervolgens verschillende bewoordingen van deze keuzesets uitgetest en aan collega’s en vrijwilligers 

(n=20) voorgelegd in een pilootstudie. De onderzoekers overliepen de hele vragenlijst met 

respondenten met de vraag of de opgave steeds duidelijk was, wat er verbeterd kon worden, of de 

attributen en levels duidelijk waren, welke grafische weergave het best werkte (bv. aantallen in 

getallen of bv. in fysieke eenheden), etc. De opmerkingen van deze proefpersonen werden 

vervolgens ingebracht.  

Zoals gezegd waren de keuzesets waarvoor wij opteerden partiële profielen. We varieerden en 

markeerden vier van de zeven attributen en hielden er 3 constant. Er werd ook gekozen om telkens 

drie keuzesets toe te voegen om ‘op te warmen’ en respondenten vertrouwd te maken met de 

opgave. De eerste twee keuzesets bestonden uit een ‘gedomineerde’ keuze (waarbij één 

vaccinatieprogramma op alle vlakken beter scoorde dan het andere en er bijgevolg slechts één 

‘juiste’ keuze was). Een derde opwarmkeuzeset was identiek aan de laatste ‘echte’ keuzeset die een 

respondent moest beantwoorden. Een vergelijking van beide antwoorden kan ons iets vertellen 

over de consistentie van de antwoorden (maar het is niet noodzakelijk een teken van slechte 

kwaliteit als respondenten beide keuzesets verschillend invullen). 

Eens een min of meer finale versie van de vragenlijst gevonden werd, werd een ‘soft launch’ 

georganiseerd door het onderzoeksbureau bij een eerste 242 respondenten. In de eerste plaats werd 

hier gecontroleerd of de data correct werden geregistreerd en of de programmatie vlot verliep. 

Vervolgens werden de eerste data inhoudelijk bekeken. Van de 242 respondenten vonden slechts 

12 (5%) de opdracht ‘te moeilijk’. Op een schaal van 1 tot 10 qua moeilijkheid was de gemiddelde 

score 6.3/10 en de mediaanscore 7/10. Deze bevindingen werden als voldoende positief 

beschouwd om de ‘full launch’ van start te laten gaan.  

De finale vragenlijst begon met een reeks sociodemografische vragen over de respondent: geslacht, 

leeftijd, postcode, provincie, opleidingsniveau, aantal kinderen, type job, financiële situatie, netto-

inkomen, mening over vaccinatie en vaccinatiestatus. Dit zijn allemaal variabelen die achteraf aan 

de DCE-preferenties gekoppeld kunnen worden.  

Voor de start van het DCE kregen alle respondenten eerst een uitleg over het doel van het discrete 

keuze-experiment en de achtergrond van infectieziektenbestrijding in Vlaanderen m.b.t. de nood 

tot prioriteitenstelling. Er werd hen uitgelegd dat ze een tiental keuzes gingen moeten maken tussen 

telkens twee ziekten die in eenzelfde welbepaalde leeftijdsgroep voorkwamen.  

De verschillende attributen werden vervolgens in detail toegelicht. Elk attribuut werd 

geprogrammeerd op een afzonderlijke pagina, en respondenten konden telkens pas doorklikken 

naar een volgende pagina na een 10-tal seconden. De drie patiëntentypes werden vervolgens 

grafisch (aan de hand van een QALY-diagram) en tekstueel voorgesteld. Deze voorstelling werd 

vervolgens herhaald onderaan elke keuzeset.  

Bovenaan elke keuzeset kregen respondenten de volgende vraag te zien: “Ziekte A en B komen beiden 

voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij 

dat hieronder anders beschreven wordt. Op basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst 

investeren in een vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?” 

Op het einde van de vragenlijst werd er nog gevraagd naar de moeilijkheidsgraad van het hele 

onderzoek.  
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FIGUUR 15 VOORBEELD VAN EEN KEUZESET (3-JARIGEN) 

 



Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  72 
 
 

 

 

FIGUUR 16 VOORBEELD VAN EEN KEUZESET (35-JARIGEN) 
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FIGUUR 17 VOORBEELD VAN EEN KEUZESET (70-JARIGEN) 

 

4.1.4 Bevraagde populatie 
 

Vlaamse bevolking. Opnieuw werd gebruikt gemaakt van het online panel van het 

marktonderzoeksbureau Research Now (SSI – RN SSI) bestaande uit 250 000 Vlamingen. Hieruit 

werd opnieuw volgens quota een zo representatief mogelijke steekproef getrokken volgens de 

kenmerken leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en provincie. Tabel 31 vat de kenmerken van de 

deelnemende respondenten weer, alsook de kenmerken van de subgroep hiervan waarvan de 

antwoorden als voldoende kwalitatief werden beschouwd en die uiteindelijk opgenomen werden in 

de analyse (zie sectie 5). 
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Experten. Als complement aan de Vlaamse bevolking werd het DCE ook uitgevoerd bij vaccinatie 

experten die gerecruteerd werden via: 1) de Vlaamse vaccinatiekoepel (2) de Hoge 

Gezondheidsraad (3) Flanders vaccine (4) universitaire centra (KULeuven, UAntwerpen) 

 

4.1.5 Data analyse 
 

 

Om het relatieve belang van de attributen en hun niveaus voor elk van de drie leeftijdsgroepen te 

bepalen, hebben we voor elke groep een panel mixed logit (PML) model geschat met behulp van 

de Hiërarchisch Bayesiaanse (HB) techniek in het JMP 15 Pro Choice platform (gebaseerd op 

10.000 iteraties, waarvan de laatste 5000 zijn gebruikt voor de eigenlijke schatting). Een PML-model 

is een logit model waarbij wordt aangenomen dat de preferentieparameters van persoon tot 

persoon verschillen. Het is daarom een model dat rekening houdt met de heterogeniteit van 

respondenten. Voor elk PML-model gingen we uit van normaal verdeelde preferentieparameters 

zonder correlatie tussen attributen. Deze willekeurige of ‘random’ parameters houden op deze 

manier rekening met de niet-waargenomen heterogeniteit in de voorkeuren van respondenten.  

De gemiddelde nutsfunctie is de som van de gemiddelde waarden van de hoofd- en interactie-

effecten van de attributen. We berekenden de significantie van de attributen met behulp van 

Likelihood Ratio (LR) of aannemelijkheidstesten en het relatieve belang van de attributen met 

behulp van de logworth statistiek die gedefinieerd wordt als -log10 (p-waarde van de LR-test). We 

analyseerden de datasets van elke leeftijdsgroep door een initieel PML-model te schatten waarin 

alle hoofdeffecten alsook alle tweevoudige (of tweeweg) interactie-effecten tussen attributen 

werden opgenomen. Vervolgens schrapten we in elk model de niet-significante modeltermen om 

te komen tot finale modellen waarin alle effecten een significante verklarende waarde hadden op 

vijfprocentsniveau.   

Op basis van de geschatte PML-modellen onderzochten we ook de aanwezigheid van 

waargenomen heterogeniteit in de voorkeuren van respondenten. Hierbij gaat het om het 

modelleren van structurele verschillen in de parameters ten gevolge van verschillende groepen van 

respondenten. We bekeken hiervoor interactietermen tussen attributen en 

respondentkarakteristieken of ‘covariaten’ (i.e. demografische en socio-economische 

respondentkenmerken, vaccinattitudes en vragen over risicoperceptie) door ze één voor één in het 

PML model van elke leeftijdsgroep op te nemen en te schatten. Vervolgens groepeerden we de 

(individueel significante) covariaten om ze gezamenlijk te testen in het PML-model, en enkel 

diegene over te houden die in dit uitgebreide model ook significant bleken te zijn. Het resultaat is 

een uiterst gesofisticeerd PML-model voor elke leeftijdsgroep waarmee we de voorkeuren van 

respondenten met verschillende karakteristieken kunnen voorspellen en onderling kunnen 

vergelijken. 
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4.2  Resultaten 
 

 

4.2.1 Resultaten voor de Vlaamse bevolking 
 

 

4.2.1.1 Beschrijving van de gebruikte steekproef 
 

 

In totaal hebben 2724 respondenten de vragenlijst ingevuld. Deze werden uit het online panel van 

250 000 Vlamingen geselecteerd op basis van quota volgens geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 

geografische spreiding. Er werd voor gezorgd dat alle 12 vragenlijsten telkens werden ingevuld 

door een op zichzelf representatieve steekproef. Van deze 2724 werden 273 respondenten 

geëxcludeerd (10%) door het onderzoeksbureau omdat ze ofwel als ‘speeder’12 werden geregistreerd 

(N=203), ofwel verkeerd antwoordden op beide gedomineerde opwarmkeuzesets (N=140) 13.  

Deze opgeleverde lijst van 2451 respondenten werd vervolgens door het onderzoeksteam zelf aan 

een nieuwe, inhoudelijke kwaliteitstoets onderworpen. Ten eerste hebben wij 275 ‘straightliners’ 

geïdentificeerd: mensen die bij 9 of 10 (van de 10) keuzesets steeds hetzelfde antwoord gaven (wat 

wij als indicatie beschouwden van onvoldoende ernstige antwoorden). Vervolgens hebben we ook 

iedereen die een van de 2 gedomineerde oefenkeuzesets (T1 en T2) foutief antwoordde verwijderd 

(T1 (315), T2 (225)), aangezien dit zeer gemakkelijke keuzesets waren met slechts 1 correct 

antwoord. Op deze manier hebben we volgens ons de best mogelijke garantie dat de keuzes die we 

uiteindelijk analyseren ook werkelijk ernstige, doordachte antwoorden zijn op de dilemma’s die aan 

respondenten werden voorgelegd.  

Dit alles leidt tot een ‘finale’ steekproef van 1636 respondenten voor finale analyse. Vragenlijsten 

A1, A2, A3 en A4 werden door 555 respondenten ingevuld, vragenlijsten B1, B2, B3 en B4 door 

545 en vragenlijsten C1, C2, C3 en C4 door 536 respondenten (zie Tabel 31), met telkens ongeveer 

140 respondenten per versie (zie Tabel 32).  

Van deze 1636 gaven 20% (N=333) aan dat de opgave ‘eenvoudig’ was, 75% (N=1229) dat de opgave 

‘moeilijk maar doenbaar’ was en 5% (N=74) respondenten vonden de opgave ‘te moeilijk’ was. Wanneer 

hen gevraagd werd een ‘moeilijkheidsscore’ op 10 te geven was het gemiddelde antwoord 6.3/10, 

de mediaan 7/10 en de modus 7/10. Tachtig procent van de respondenten (N=1307) gaven in de 

derde oefenkeuzeset dezelfde preferentie aan als in de 10e.  We beschouwen dit alles als voldoende 

aanwijzing dat de finale steekproef geldige en betrouwbare antwoorden heeft gegeven op onze 

vragenlijst.  

De groep die de survey ‘te moeilijk’ vond (N=74) hebben we in de finale steekproef gelaten omdat 

dit geen a priori teken is dat hun antwoorden ook betekenisloos zijn. We hebben de hieronder 

                                                                 
12 we beschouwen een respondent als een speeder als zij de vragenlijst hebben ingevuld binnen 1/3 van de 
mediaanduur van de hele vragenlijst. 
13 Er was overlap tussen de speeders en de foutieve antwoorden op de oefenkeuzesets. 
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weergegeven resultaten echter gecheckt of ze veranderen als we deze respondenten excluderen en 

dat was niet het geval.  

In Tabel 31 worden de kenmerken van deze respondenten weergegeven. De spreiding van de 

respondenten is gelijkaardig over survey A, B en C. De bekomen aantallen per versie van de 

vragenlijst (12 versies) waren gelijkaardig (zie Tabel 32). Bij de weggevallen respondenten zien we 

een naar verhouding grotere aanwezigheid van laagopgeleiden en respondenten met een laag 

inkomen.  
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TABEL 31 KENMERKEN RESPONDENTEN DCE (N=2451) 

  Totale steekproef Selectie uit steekproef Survey 
doelgroep 35j 

Survey  
doelgroep 3j 

Survey  
doelgroep 70j 

 
 

N=2451 
 

N=1636  N=555  N=545  N=53
6 

 

Geslacht vrouw 1237 50% 881 54% 289 52% 291 52% 301 56% 

man 1214 50% 755 46% 266 48% 254 46% 235 44% 

Leeftijd 18-24 jaar 272 11% 182 11% 64 12% 58 10% 60 11% 

25-34 jaar 381 16% 272 17% 95 17% 91 16% 86 16% 

35-44 jaar 419 17% 293 18% 106 19% 97 17% 90 17% 

45-54 jaar 505 21% 328 20% 105 19% 115 21% 108 20% 

55-64 jaar 458 19% 292 18% 92 17% 99 18% 101 19% 

65-80 jaar 416 17% 269 16% 93 17% 85 15% 91 17% 

Provincie Antwerpen 722 29% 498 30% 173 31% 158 28% 167 31% 

Limburg 345 14% 210 13% 67 12% 71 13% 72 13% 

Oost-Vlaanderen 560 23% 384 23% 130 23% 132 24% 122 23% 

Vlaams Brabant 365 15% 258 16% 89 16% 85 15% 84 16% 

West-vlaanderen 459 19% 286 17% 96 17% 99 18% 91 17% 

Opleidings- 
niveau 

Geen 22 1% 2 0% 1 0% 0 0% 1 0% 

Basisonderwijs (lagere school) 94 4% 47 3% 12 2% 17 3% 18 3% 

eerste graad secundair onderwijs 
(middelbare school) 

198 8% 110 7% 39 7% 35 6% 36 7% 

tweede graad secundair onderwijs 
(middelbare school) 

161 7% 104 6% 37 7% 30 5% 37 7% 

derde graad secundair onderwijs 
(middelbare school) 

897 37% 592 36% 202 36% 195 35% 195 36% 

Hoger niet-universitair onderwijs 
(hogeschool - Bachelor)  

739 30% 517 32% 174 31% 187 34% 156 29% 

Universitair of postuniversitair onderwijs 
(Academische bachelor of Master) 

311 13% 246 15% 83 15% 76 14% 87 16% 
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Doctoraat 16 1% 9 1% 4 1% 3 1% 2 0% 

Overig, namelijk:  13 1% 9 1% 3 1% 12 2% 1 0% 

Aantal 
kinderen 

geen  873 36% 581 36% 196 35% 197 35% 188 35% 

1 kind 500 20% 311 19% 111 20% 103 19% 97 18% 

2 kinderen 730 30% 505 31% 171 31% 170 31% 164 31% 

3 kinderen 222 9% 144 9% 48 9% 48 9% 48 9% 

>3 kinderen 126 5% 95 6% 29 5% 37 7% 39 7% 

Netto 
Beschikbare 
gezinsinkome
n 

0-1000€ 142 6% 69 4% 24 4% 24 4% 21 4% 

1000-2000€ 690 28% 418 26% 135 24% 152 27% 131 24% 

2000-3000€ 730 30% 498 30% 181 33% 159 29% 158 29% 

3000-4000€ 544 22% 399 24% 132 24% 132 24% 135 25% 

4000-5000€ 241 10% 181 11% 61 11% 51 9% 69 13% 

5000-6000€ 70 3% 50 3% 15 3% 19 3% 16 3% 

>6000€ 34 1% 21 1% 7 1% 8 1% 6 1% 

Beroepsgroep Wetenschappelijk of vakspecialistisch 
beroep (bv dokter, leraar, ingenieur, …)  

127 5% 103 6% 34 6% 34 6% 34 6% 

Hoger leidinggevend beroep (bv 
directeur, manager, …)  

85 3% 57 3% 25 5% 25 5% 14 3% 

Administratief beroep (bv 
secretariaatsmedewerker, boekhouder, 
…) 

402 16% 273 17% 98 18% 98 18% 90 17% 

Commercieel beroep (bv 
winkelbediende, sales, …)  

92 4% 63 4% 14 3% 14 3% 23 4% 

Dienstverlenend beroep (bv agent, 
verpleegkundige, kapper, …)  

275 11% 202 12% 68 12% 68 12% 63 12% 

Geschoolde arbeider (bv garagist, 
elektricien, …-  

132 5% 73 4% 25 5% 25 5% 23 4% 

Deels-geschoolde arbeider (bv metselaar, 
chauffeur, …)  

34 1% 20 1% 9 2% 9 2% 7 1% 

Ongeschoolde arbeider (bv 
handarbeider, fabrieksarbeider, …)  

110 4% 67 4% 26 5% 26 5% 0 0% 
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Landbouwberoep (bv boer, visser, …)  5 0% 4 0% 3 1% 3 1% 26 5% 

Huisvrouw/huisman 105 4% 73 4% 22 4% 22 4% 47 9% 

Student 175 7% 129 8% 39 7% 39 7% 12 2% 

Werkloos 83 3% 43 3% 13 2% 13 2% 33 6% 

Invalide 189 8% 112 7% 40 7% 40 7% 128 24% 

Gepensioneerd 558 23% 367 22% 34 23% 125 23% 36 7% 

Ander 79 3% 50 3% 0 0% 13 2% 0 0% 

 

In Tabel 32 wordt weergegeven hoe de respondenten verdeeld zijn over de verschillende versies van de vragenlijst.  

 

TABEL 32 BEKOMEN VERDELING VAN DE RESPONDENTEN OVER DE 12 DCE-VRAGENLIJSTEN 

 Doelgroep 3-jarigen Doelgroep 35-jarigen Doelgroep 70-jarigen 

Vragenlijst versie 1 N=148 N=142 N=135 

Vragenlijst Versie 2 N=140 N=135 N=140 

Vragenlijst versie 3 N=125 N=137 N=136 

Vragenlijst versie 4 N=132 N=141 N=125 
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Binnen deze groep van Vlamingen zitten uiteraard mensen met verschillende opinies over het nut 

van vaccinaties. Om achteraf de impact van deze vaccin-sceptici op onze modelschattingen in te 

kunnen schatten hebben we ook de ‘Vaccine Hesitancy Scale’ opgenomen in onze bevraging. Dit is 

een vragenlijst die door de WHO’s Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) 

werd ontwikkeld om vaccinatietwijfel te onderzoeken. De vragenlijst bestaat uit 10 stellingen i.v.m. 

vaccinatie met telkens vier antwoordmogelijkheden (‘volledig niet akkoord’, ‘niet akkoord’, 

‘akkoord’ en ‘volledig akkoord’). We hebben op basis van de antwoorden op de VHS stellingen 

een totaalscore per respondent berekend (door scores van 1 t.e.m. 4 op te tellen voor alle 10 

stellingen). De minimale ‘vaccine hesitancy’ score is dus 10, de middenscore is 25 en een maximale 

hesitancy score is 40. Op de figuren hieronder wordt weergegeven hoe onze steekproef scoorde 

op het vlak van vaccinatietwijfel samengevat over de 10 stellingen. We zien dat slechts een zeer 

klein deel van de steekproef hoge hesitancy scores behaalt. 
 

 

 

 

FIGUUR 18 VERDELING VAN GEÏNCLUDEERDE RESPONDENTEN VOLGENS VHS SCORE (MINIMUM 

VACCINE HESITANCY = 10, MAXIMUM VACCINE HESITANCY = 40) 

 

 

4.2.1.2 Prioriteitenstelling voor vaccins bij 3-jarigen 
 

 In totaal werden er 545 mensen bevraagd naar vaccinkeuzes voor de doelgroep driejarigen 

en werden er 5450 verschillende vaccinkeuzes geobserveerd.  

 Een eerste belangrijke conclusie was dat het kostenattribuut niet significant bleek te zijn. 

De gemiddelde kostprijs van de ziekte per patiënt voor de samenleving had bijgevolg geen 

enkele voorspellende waarde voor de vaccinprioriteiten die gesteld werden. Alle andere 

attributen hadden wél significante invloed. Dit betekent dat voor ‘de Vlaming’ die moet 

beslissen welk vaccin terugbetaald wordt ziektelast, zekerheid, eradicatiepotentieel en link 

met armoede wel belangrijk waren, maar dat economische argumenten over hoe duur de 

ziekte is voor de samenleving niet van tel zijn.  
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 Het meest prioritaire vaccin voor 3-jarigen was een vaccin voor een ziekte die maximale 

impact heeft op het aantal sterftegevallen, ernstig zieken en tijdelijk zieken, waarbij het 

programma eveneens bijdraagt aan eradicatiedoelstellingen, waarbij er geen onzekerheid is 

omtrent de werking van het vaccin en waarbij de ziekte bovendien vooral arme patiënten 

treft. Het minst prioritaire programma was het omgekeerde profiel: een minimale impact 

op het aantal sterfgevallen, ernstig zieken en tijdelijk zieken, zonder eradicatiecomponent, 

met onzekerheid en waarbij patiënten zich vooral boven de armoedegrens bevonden.  

 Figuur 15 geeft het relatieve belang van de 6 significante attributen weer. Er waren drie 

doorslaggevende criteria om concurrerende vaccins bij jonge kinderen prioriteit te geven: 

risico op mortaliteit, gevolgd door het risico op levenslange ernstige morbiditeit en 

uitroeibaarheid. Als we de gemaakte keuzes moeten voorspellen aan de hand van de 6 

significante attributen, dan voorspelt het verwachtte aantal sterfgevallen 22% van de keuze 

en het aantal ernstig-langdurig zieken 21%. Een derde criterium was of de ziekte uiteindelijk 

uitroeibaar was en of het vaccin daaraan bijdraagt. Twintig % van de gemaakte keuzes werd 

bepaald door dit aspect. 16% van de keuzes werd bepaald door het attribuut 

wetenschappelijke zekerheid. 15% door aantal tijdelijk zieken en 6% door de relatief rijke 

of arme achtergrond van de patiënten. Een vaccin kreeg dus een serieuze ‘bonus’ wanneer 

het bijdroeg aan eradicatie en de ziekte vooral bij arme gezinnen voor kwam.  

 

 

FIGUUR 19 WEERGAVE VAN HET BELANG VAN DE 6 SIGNIFICANTE DCE ATTRIBUTEN IN DE 

VOORSPELLING VAN GEMAAKTE VACCINATIEKEUZES 

 

De gewichten van de drie patiënten-attributen weerspiegelen niet enkel de ernst van de ziekte maar 

uiteraard ook de schaal waarop deze voorkomen in de levels. De grootteorde van onze levels is 

echter min of meer realistisch gekozen en daarom kunnen de attributen begrepen worden als een 

weerspiegeling van het ware belang van dit attribuut bij echte vaccinatiekeuzes.  

Tabel 34 geeft het volledige model weer waarin het gewicht per level wordt geschat. Het model 

met de interacties tussen de attributen wordt gebruikt in de XL-template die bijgevoegd wordt bij 

dit rapport. In appendix 4 worden de modellen uitgebreider weergegeven.  

Wanneer we de drie patiëntenattributen herschalen (i.e. uitdrukken als een gewonnen nut per 

vermeden patiënt per type) dan kunnen we berekenen hoeveel ‘waarde’ de preventie van elk van 

de patiëntentypes bijbrengt aan de totaalwaarde van het vaccin (onafhankelijk van de schaal van de 

attributen), en welke ‘afruil’ er mogelijk is tussen de patiëntentypes en de andere attributen.  
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 De preventie van 1 driejarig sterfgeval komt qua waarde overeen met de preventie van 

ongeveer 12 levenslang zieken en met ongeveer 113 tijdelijk zieken onder driejarigen.  

 Een programma dat 14 minder sterfgevallen vermijdt, ofwel 168 minder levenslang zieken 

ofwel 1569 minder tijdelijk zieken vermijdt dan een ander programma wordt nog steeds als 

even waardevol beschouwd zolang het zich maar richt op gezinnen die zich onder de 

armoedegrens bevinden.  

 Een programma dat geen uitgesproken eradicatiedoelstelling heeft, moet 30 extra doden, 

357 langdurig zieken en 3344 tijdelijk zieken extra vermijden om als ‘even waardevol’ te 

worden bezien door onze steekproef.  

 Een programma waarvan de beschermende werking 100% zeker is moet 24 doden, 299 

ernstig zieken en 2798 tijdelijk zieken minder voorkomen om als even waardevol te worden 

beschouwd als een programma dat slechts met 75% zekerheid het voorgestelde resultaat 

zal behalen.  

Interactie-effecten. Interactie-effecten ontstaan wanneer het belang dat aan één enkel attribuut wordt 

gehecht niet onafhankelijk bepaald kan worden van andere attributen. Of anders gezegd, wanneer 

het belang dat aan één attribuut wordt gehecht afhankelijk is van welke level bij een ander attribuut 

aanwezig was. Alle interacties tussen de 6 attributen werden onderzocht.  

 Er werd één statistisch significante interactie gevonden: tussen wetenschappelijke zekerheid 

en de SES van de patiëntengroep. Het belang van patiënten onder de armoedegrens werd 

groter als de werking van het vaccin zekerder werd. Of omgekeerd, De bonus die vaccins 

krijgen als ze arme gezinnen verder helpen neemt af als de werking van het vaccin mee 

onzeker wordt. Inclusie van dit interactie-effect in het model (zie Tabel 33) veranderde 

echter weinig aan de inschatting van het relatieve belang van de 6 attributen.  

Heterogeniteit. We hebben vervolgens onderzocht of verschillende groepen van respondenten andere 

keuzes maken.  

 Leeftijd maakte een verschil: jongere mensen (onder 45 jaar) vinden het attribuut ‘aantal 

type-I-patiënten’ (mortaliteit) en ‘aantal type-II-patiënten’ (ernstig zieken) belangrijker dan 

oudere mensen.  

 Er was ook een (klein maar statistisch significant) interactie-effect tussen het belang dat aan 

het SES-attribuut werd gehecht en het inkomen van de respondent: de socio-economische 

dimensie van het vaccin werd minder belangrijk bevonden door mensen met een hoger 

inkomen.  

 We vonden geen verschil in preferenties tussen mannen en vrouwen, tussen provincies, 

tussen opleidingsniveaus, geen effect van het hebben van kinderen en ook geen effect van 

ingeschatte persoonlijke financiële situatie. Ook de score op de Vaccine Hesitancy Scale 

maakte geen verschil. Er werd ook geen interactie gevonden met de gerapporteerde 

vaccinatiestatus van de respondenten voor verschillende ziekten (mazelen, pertussis, 

tetanus, polio, difterie, bof of rubella).  

 

TABEL 33 MODELSCHATTINGEN VOOR DCE DRIEJARIGEN 

 Main effects model Model with attribute 
interactions 

Model with attribute and 
respondent interactions 

Attribuut Mean  Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev 
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Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk) 

0,816 0,044 0,907 0,041 0,863 0,056 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig ziek) 

0,068 0,004 0,069 0,004 0,049 0,009 

Aantal type-III-patiënten 
(tijdelijk ziek) 

0,007 0,000 0,008 0,000 0,007 0,001 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven grens] 

-11,358 1,245 -13,660 1,281 -4,888 1,972 

Uitroeibaar?[ja] 24,203 1,580 28,748 1,324 34,895 1,734 
Zekerheid werking 
vaccin[75%] 

-20,252 1,212 -25,995 1,213 -30,311 1,470 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*Socio-
economische achtergrond 
alle patiënten[boven 
grens] 

/ / 10,415 1,328 15,614 1,853 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*HIDage[18 - 
24] 

/ / / / -0,040 0,130 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*HIDage[25 - 
34] 

/ / / / 0,049 0,138 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*HIDage[35 - 
44] 

/ / / / 0,337 0,087 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*HIDage[45 - 
54] 

/ / / / -0,095 0,090 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*HIDage[55 - 
64] 

/ / / / -0,028 0,097 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[18 - 24] 

/ / / / 0,068 0,026 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[25 - 34] 

/ / / / 0,015 0,019 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[35 - 44] 

/ / / / -0,007 0,018 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[45 - 54] 

/ / / / 0,003 0,021 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[55 - 64] 

/ / / / 0,011 0,019 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*Q9 cont 

/ / / / -0,011 0,001 

 

Zoals uitgelegd werd in hoofdstuk 2 wordt de onderliggende verhouding van mortaliteit, ernstige 

langdurige morbiditeit en tijdelijke morbiditeit in een ‘kosten-utiliteitsanalyse’ ook specifiek 

gemaakt. Dit gebeurt onderliggend in het scoringsalgoritme dat gebruikt wordt om QALYs te 

berekenen. De manier waarop wij onze ziektebeelden beschreven in de DCE keuzesets maakt het 



Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  84 
 
 

 

mogelijk om ook van onze ziektebeelden een QALY-impact te berekenen. Om na te gaan of met 

het opzet van het DCE effectief een panel mixed logit (PML) model geschat kan worden dat 

strookt met de verwachte QALY verhoudingen tussen de ziektebeelden (in lijn met QALY-

theorie), hebben we een simulatiestudie uitgevoerd gebaseerd op het ontwerp van het DCE. Meer 

bepaald hebben we met het ontwerp een dataset van fictieve keuzes gegeneerd voor 1000 

respondenten m.b.t. de doelgroep van de 3-jarigen waarbij we ervoor zorgden dat de QALY-theorie 

de keuzes voorschrijft. Dit betekent dat we uitgingen van het waarheidsgetrouwe model (‘true 

mean’) in Tabel 34 om keuzes te genereren. Aan dit model voegden we ook nog willekeurige ruis 

toe omdat we veronderstellen dat keuzes niet deterministisch zijn, maar stochastisch. Het maken 

van keuzes gebeurt immers niet in isolatie, maar gaat gepaard met een reeks van niet-waargenomen 

omgevingsfactoren.  

Met de gesimuleerde keuzes overeenkomstig de QALY-theorie hebben we vervolgens een nieuw 

PML-model geschat. De bekomen coëfficiënten (‘estimated mean’) in Tabel 34 lopen in de lijn 

van de echte waarden (‘true mean’). Dit betekent dat als respondenten uit onze steekproef de 

keuzesets van het DCE-ontwerp overeenkomstig de QALY-theorie hadden geëvalueerd, dit ook 

in het PML model tot uiting zou gekomen zijn. Zoals hieronder weergegeven is dat niet wat er 

geobserveerd werd en werd er grotendeels afgeweken van de QALY-gewichten voor ziekte-ernst.  

 

TABEL 34 WAARHEIDSGETROUW MODEL ONDER DE QALY-THEORIE VOOR 3-JARIGENEN GESCHAT MODEL 

Model term True mean Estimated mean 

Aantal type I patiënten (dodelijk) 22.456 22.385 

Aantal type II patiënten (langdurig ziek) 14.035 12.322 

Aantal type III patiënten (tijdelijk ziek) 0.007 0.009 

 

 Zoals weergegeven in Tabel 38 zou één type-I-patiënt volgens QALY-theorie ongeveer 

neerkomen op een verlies van 77 QALYs (80 jaar – 3 jaar). Eén type-II-patiënt zou 77 jaar 

leven aan een Quality-of-life score (berekend op basis van het UK EQ5D5L scoring 

algoritme [79] – ziektetoestand 43433) van 0.378. Dit zou neerkomen op een verlies van 48 

QALYs. Een type-III-patiënt zou 2 weken aan een QoL van 0.378 leven en dat zou 

neerkomen op een verlies van 0.024 QALYs.  

 In onze DCE werd 1 type-I-patiënt het equivalent geacht van 12 type-II-patiënten en van 

113 type-III patiënten.  

 Uitgedrukt in QALYs zou één type-I-patiënt ongeveer 1.6 type-II-patiënten waard zijn en 

3208 type-III-patiënten.  

 Het verschil in belang tussen een sterfgeval en een levenslange ernstige ziekte werd door 

onze steekproef dus belangrijker gevonden dan de visie onderliggend het QALY-algoritme; 

maar tijdelijke ziekte werd een groter gewicht toegekend in onze steekproef en telde veel 

zwaarder door dan wanneer de ziektelast in QALYs zou weergegeven worden.  
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4.2.1.3 Prioriteitenstelling van vaccins bij 35-jarigen 
 

 

 In totaal werden er 555 respondenten bevraagd en werden er 5550 vaccinkeuzes 

geobserveerd.  

 Ook bij 35-jarigen was het attribuut over de economische impact van de ziekte niet 

significant en speelde dit dus niet mee bij de prioriteitenstelling. De andere zes attributen 

waren wel van significante invloed.  

 Dezelfde programma’s werden als meest en minst prioritair beschouwd bij 35-jarigen 

aangezien de richtingen waarin de levels gewaardeerd werden identiek waren.  

 Wel verschilden de attributen in hun onderlinge belangrijkheid.  Het attribuut 

‘uitroeibaarheid’ kwam bij 35-jarigen als belangrijkste naar voor, gevolgd door 

wetenschappelijke zekerheid over het vaccin. Uitroeibaarheid bepaalde in het main-effects 

model 25% van de keuzes, zekerheid 22%. Het aantal langdurig zieken werd als belangrijker 

beschouwd dan het aantal doden (19% vs. 17%). Dit komt onder andere door de 

gepresenteerde aantallen in de levels en wil niet zeggen dat een sterfgeval als minder erg 

werd beschouwd dan een ernstige ziekte. Het aantal tijdelijk zieken bepaalde 10% van de 

keuzes en de SES-achtergrond van patiënten 7%.  

 

 

FIGUUR 20 WEERGAVE VAN HET BELANG VAN DE ZES SIGNIFICANTE ATTRIBUTEN BIJ VACCINKEUZES 

VOOR 35-JARIGEN 

 

Interacties. Er werd één interactie gevonden tussen de attributen, namelijk opnieuw tussen zekerheid 

en socio-economische achtergrond. Opnieuw vonden mensen het attribuut socio-economische 

achtergrond belangrijker naarmate de werking van het vaccin zekerder werd.  

Heterogeniteit.  De volgende patiëntenkenmerken hadden een invloed op de geobserveerde 

vaccinkeuzes:  

 Leeftijd interageerde met zekerheid en met socio-economische achtergrond. Jongere 

respondenten (onder de 55 jaar) vonden zekerheid minder belangrijk (18-44 jaar) dan de 

oudere en vonden ook socio-economische achtergrond minder belangrijk.  

 Ook vonden we een interactie met het hebben van kinderen: wie er geen heeft, heeft meer 

belang gehecht aan aantal type-I of II patiënten.  

 Opnieuw werd er een interactie gevonden tussen netto-inkomen en het belang van SES: 

hoe hoger het inkomen, hoe minder er belang wordt gehecht aan de SES van patiënten.  
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 Er werd geen interactie gevonden met de andere respondentenkenmerken (geslacht, 

provincie, opleidingsniveau, etc.). Ook met de Vaccine Hesitancy Scale werd geen interactie 

gevonden.  

Tabel 35 presenteert de volledige modellen. Wanneer we opnieuw equivalenten berekenen voor 

patiëntentypes zien we dat:  

 één type-I-patiënt (dodelijk) even zwaar doorweegt bij de evaluatie van een programma als 

10 type-II-patiënten en 116 type-III-patiënten.  

 De ‘eradicatiebonus’ van een vaccin was nog meer uitgesproken aanwezig en compenseerde 

voor 4707 type-III-patiënten, 405 type-II-patiënten en 41 sterftegevallen.  

 De ‘zekerheidsbonus’ compenseerde 4295 type-III-patiënten, 370 type II en 37 type-I 

patiënten.  

 De ‘armoedebonus’ compenseerde respectievelijk 2245, 193 en 19 type-III, II en I 

patiënten.  

 

  

TABEL 35 MODELLEN VOOR DCE 35-JARIGEN 

 Main effects model Model with attribute 
interactions 

Model with attribute and 
respondent interactions 

Term Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev 
Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk) 

0,683 0,035 0,796 0,044 0,768 0,055 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig ziek) 

0,069 0,004 0,074 0,005 0,065 0,008 

Aantal type-III-
patiënten (tijdelijk ziek) 

0,006 0 0,006 0 0,005 0,001 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven grens] 

-13,276 1,121 -18,361 1,287 -7,29 1,108 

Uitroeibaar?[ja] 27,83 1,392 33,313 1,542 39,526 1,831 
Zekerheid werking 
vaccin[75%] 

-25,394 1,297 -33,377 1,511 -38,001 1,598 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*Socio-
economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven grens] 

/ / 11,432 1,459 16,457 1,996 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*HIDage[18 - 24] 

/ / / / -6,623 1,828 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*HIDage[25 - 34] 

/ / / / 5,525 1,887 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*HIDage[35 - 44] 

/ / / / 5,401 1,594 

Socio-economische 
achtergrond alle 

/ / / / 3,901 2,908 
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patiënten[boven 
grens]*HIDage[45 - 54] 
Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*HIDage[55 - 64] 

/ / / / -9,122 2,3 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[18 
- 24] 

/ / / / 6,499 1,124 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[25 
- 34] 

/ / / / 5,151 1,514 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[35 
- 44] 

/ / / / 5,199 1,123 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[45 
- 54] 

/ / / / -6,808 1,596 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[55 
- 64] 

/ / / / -5,323 3,524 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*Q9 2 

/ / / / -0,012 0,001 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*Q6 binair[0] 

/ / / / 0,109 0,051 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig ziek)*Q6 
binair[0] 

/ / / / 0,004 0,006 

 

Wanneer we opnieuw de vergelijking maken met QALYs (Tabel 38) zien we dat:  

 Type-I-patiënten ongeveer 45 QALYs verliezen, type-II-patiënten 28 QALYs en type-III-

patiënten 0.024 QALYs. Een type-I-patiënt is dus zo erg als 1.6 type-II-patiënten en 

ongeveer het equivalent van 1875 type-III-patiënten.  

 In onze DCE werd 1 type-I-patiënt het equivalent geacht van 10 type-II-patiënten en van 

116 type-III patiënten.  

 Het verschil in belang tussen een sterfgeval en een levenslange ernstige ziekte werd door 

onze steekproef dus opnieuw belangrijker gevonden dan de visie onderliggend het QALY-

algoritme; maar tijdelijke ziekte werd een groter gewicht toegekend in onze steekproef en 

telde veel zwaarder door dan wanneer de ziektelast in QALYs zou weergegeven worden.  

 De verhoudingen waarin er in de DCE afgeruild werd tussen type-I, II en III zijn ongeveer 

dezelfde als die bij de 3-jarigen. Dit wijst erop dat respondenten weinig rekening hielden 

met de resterende levensverwachting van patiënten. Een sterfgeval of een levenslange 

ziekte werd even erg gevonden ongeacht de leeftijdsgroep die getroffen werd.   

 

 

4.2.1.4 Prioriteitenstelling van vaccins bij 70-jarigen. 
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 Er werden 536 respondenten geïncludeerd in dit DCE en dus werden er 5360 vaccinkeuzes 

geobserveerd.  

 Er werd opnieuw geen effect van kost gevonden.  

 De andere zes attributen waren wel significant.  

 Dezelfde programma’s werden als meest en minst prioritair beschouwd bij 70-jarigen als 

bij de doelgroep 3 en 35-jarigen. Het profiel van de beslissingen bij de doelgroep 70-jarigen 

was gelijkaardig aan dat van de 35-jarigen. 26% van de beslissing werd bepaald door 

wetenschappelijke zekerheid, 21% door het uitroeibare karakter, 18% door het aantal type-

II-patiënten, 15% door het aantal type-I-patiënten, 11% door het aantal type-III-patiënten 

en 8% door de SES van de doelgroep.  

 

 

TABEL 36 BELANG VAN DE ATTRIBUTEN IN HET DCE VOOR 70-JARIGEN 

 

 

Interacties. Opnieuw werd er een interactie-effect gevonden tussen SES en zekerheid. Er werden 

geen andere interacties geobserveerd. 

Heterogeniteit. Er waren verschillende interacties met de respondentenkenmerken.  

 Er werd een interactie gevonden tussen geslacht en zekerheid: mannen hechten meer 

belang aan zekerheid.  

 Ook was er een interactie tussen opleiding en type I en II patienten: de laagst opgeleiden 

(tot en met 4e middelbaar) hechten minder belang aan type I en II patiënten.  

 Voor opleiding werden er drie categorieen gemaakt: basis (alles tem 4e middelbaar) (N=96, 

middelbaar (laatste graad ASO) (N=195) en hoger (hogeschool, universitair, doctoraat) N= 

245.  

 Ook was er (opnieuw) een interactie tussen inkomen en SES: hoe hoger inkomen hoe 

minder SES telde.  

 Er werd ook een interactie met VHS geobserveerd: hoe skeptischer respondenten staan 

t.o.v. vaccins, hoe minder belangrijk het type 2 attribuut en hoe minder belangrijk 

uitroeibaarheid werd.  

 Er was geen effect van leeftijd, provincie, persoonlijk ingeschatte financiële situatie.  

Tabel 37 presenteert de volledige modellen voor de doelgroep 70-jarigen. Wanneer we opnieuw 

equivalenten berekenen voor patiëntentypes zien we dat: 
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 één type-I-patiënt overeenkomt met 10 type-II-patiënten en met 110 type- III –patiënten. 

 De ‘zekerheidsbonus’ was bij 70-jarigen 41 type I, 409 type II en 4521 type-III-patiënten 

waard.  

 De ‘eradicatiebonus’ was 38 type I, 376 type II en 4166 type-III-patiënten waard.  

 De ‘armoedebonus’ was 20 type I, 195 type II en 2161 type-III-patiënten waard.  

 

TABEL 37 MODELSCHATTINGEN VOOR DCE DOELGROEP 70-JARIGEN 

 Main effects model Model with attribute 
interactions 

Model with attribute and 
respondent interactions 

Term Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev 
Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk) 

0,719 0,04 0,772 0,048 0,528 0,073 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig ziek) 

0,072 0,004 0,068 0,005 0,006 0,017 

Aantal type-III-patiënten 
(tijdelijk ziek) 

0,007 0 0,007 0 0,005 0,001 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven grens] 

-14,137 1,074 -17,228 1,286 -10,031 2,656 

Uitroeibaar?[ja] 27,248 1,313 31,217 1,515 -0,611 1,598 
Zekerheid werking 
vaccin[75%] 

-29,572 1,34 -36,956 1,586 -27,57 5,355 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*Socio-
economische achtergrond 
alle patiënten[boven grens] 

  14,029 1,626 23,779 2,308 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*Q1[Man] 

/ / / / -6,762 1,775 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*Q5 2[Basis] 

/ / / / -0,169 0,078 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*Q5 2[derde 
graad secundair onderwijs 
(middelbare school)] 

/ / / / 0,062 0,084 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig ziek)*Q5 
2[Basis] 

/ / / / -0,033 0,02 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig ziek)*Q5 
2[derde graad secundair 
onderwijs (middelbare 
school)] 

/ /  / -0,017 0,018 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven grens]*Q9 
2 

/ / / / -0,01 0,002 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig 
ziek)*Aggregate Q10 

/ / / / 0,002 0,001 

Uitroeibaar?[ja]*Aggregate 
Q10 

/ / / / 2,15 0,131 

 

Wanneer we opnieuw de vergelijking met QALYs maken zien we het volgende patroon.  
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 Het aantal verloren QALYs bij een sterfgeval op 70-jarige leeftijd was 10. Bij een type-II-

patiënt was dat 6.2 QALYs en bij een type III patient 0.024 QALYs. Een type-I-patiënt is 

dus 1.6 keer zo ernstig als een type-II-patiënt en even ernstig als 416 type-III-patiënten.  

 In onze DCE was de afruil: een type-I-patiënt is 10 keer zo belangrijk als een type-II-patiënt 

en 110 keer zo erg als een type-III-patiënt.  

 Het extra gewicht dat onze sample aan een overlijden gaf bleef dus hetzelfde, maar een 

type-III-patiënt werd nu bijna even ernstig bevonden dan in het QALY-model.  

 

TABEL 38 VERGELIJKENDE TABEL  VAN DE RELATIEVE GEWICHTEN OVERHEEN DE ATTRIBUTEN PER LEEFTIJDSGROEP, 
UITGEDRUKT ALS EQUIVALENT VAN 1 TYPE I INFECTIE, VOLGENS DE GEOBSERVEERDE DCE-PREFERENTIES EN HUN GEWICHT 

IN KOSTEN-UTILITEITSANALYSE (QALYS).  

 3-jarigen 35-jarigen 70-jarigen 

 DCE QALY-
theorie 

DCE QALY-
theorie 

DCE QALY- 
theorie 

Type-I-infectie 1 1 1 1 1 1 

Type-II-infectie 0.083 0.625 0.1 0.625 0.1 0.625 

Type-III-infectie 0.009 0.0003 0.009 0.0005 0.009 0.0024 

Eradicatiebijdrage 30 0 41 0 38 0 

Bijdrage tot 
vermindering van 
gezondheidsongelijk
heden 

14 0 19 0 20 0 

Zekerheid werking 
vaccin 

24 0 37 0 41 0 

Type-1 patiënt wordt als basis genomen en (enkel) verticaal kunnen equivalenten worden afgelezen zoals ze geschat 

worden in de DCE vs. in het QALY-model. Bij 3-jarigen werd bijvoorbeeld 1 type-III-infectie even belangrijk 

bevonden als 0.009 type-I-infecties. Een bijdrage tot eradicatie voegde evenveel waarde toe als de preventie van 30 

type-I-infecties.  

 

Tabel 38 geeft duidelijk aan dat onze steekproef prioriteiten stelde die niet overeenkwamen met 

de prioriteiten die gesteld zouden worden o.b.v. kosteneffectiviteit (cost/QALY). De attributen 

uitroeibaarheid, zekerheid en socio-economische status geïnfecteerden tellen doorgaans niet mee 

in een waardering van vaccinatieprogramma’s volgens kosteneffectiviteit maar werden wel 

belangrijk bevonden door de steekproef. De onderliggende afruil tussen patiëntentypes was ook 

anders. Een type II patiënt werd minder prioritair beschouwd door onze steekproef, maar een type 

III patiënt kreeg dan weer een groter gewicht. De verhoudingen zijn ook min of meer hetzelfde 

tussen de drie steekproeven. Dit kan deels een artefact zijn van de geconstrueerde grootteordes 

van de levels. Die hadden ook een verschil in grootteorde van een factor tien. Om te testen of de 

ernst van het type beïnvloed wordt door de schaal waarop het voorkomt zouden we het DCE 

moeten herhalen met gelijke schaalgroottes tussen de types. Dit zou dan weer het nadeel hebben 

dat de DCE-keuzesets minder realistisch zouden zijn. Bovendien kunnen we ons afvragen of 

schaalgrootte geen integraal onderdeel moet zijn van deze keuzes. Het dilemma is immers vaak hoe 

te kiezen tussen zeer veel milde zieken en enkele ernstige.  
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4.2.2 Resultaten van de expertenbevraging 
 

 

In totaal werden er 41 vaccin-experten bevraagd. Tabel 39 geeft een overzicht van de kenmerken 

van deze steekproef. In totaal werden de vragenlijsten A, B en C respectievelijk door 14, 14 en 13 

experten ingevuld. 93% van hen vonden de opgave ‘eenvoudig’ of ‘moeilijk maar doenbaar’.  

 

TABEL 39 KENMERKEN EXPERTEN 

 Kenmerk N % 

Geslacht man 15 37% 

vrouw 26 63% 

Leeftijd 25-34 jaar 4 10% 

35-44 jaar 12 29% 

45-54 jaar 16 39% 

55-64 jaar 7 17% 

65-80 jaar 2 5% 

Opleidings-
niveau 

doctoraat 23 56% 

Universitair of postuniversitair diploma 14 34% 

hoger niet universitair diploma 4 10% 

Beroep Wetenschappelijk  31 76% 

Dienstverlenend  3 7% 

hoger leidinggevend 5 12% 

gepensioneerd 1 2% 

ander 1 2% 

Beoordeling 
moeilijkheid 

moeilijk maar doenbaar 32 78% 

eenvoudig 6 15% 

te moeilijk 3 7% 

 

We hebben onderzocht of de antwoorden van deze (beperkte) steekproef significant verschilden 

van die van de algemene bevolking door te analyseren of er een significant interactie-effect was 

tussen het toegekende gewicht van de 7 attributen en het al of niet expert zijn.  

Vier respondenten (10%) slaagden niet in de kwaliteitstesten en werden uitgesloten van de analyse.  

Deze analyse toont (voorzichtig) aan dat er toch enkele statistisch significante verschillen zijn 

tussen hoe deze twee steekproeven keuzes hebben gemaakt.  

 Bij de DCE over vaccins voor 3-jarigen gaven 14 experten de attributen (in aflopende mate 

van belangrijkheid) aantal type-I-patiënten, aantal type-II-patiënten en gemiddelde kostprijs 

een ander belang. Experten vinden type-I (mortaliteit) en II patiënten (levenslange 

morbiditeit) belangrijker dan de publieke opinie en hechten belang aan de economische 

impact van een ziekte (terwijl de publieke opinie dit niet deed). De andere attributen werden 

niet van een ander belang geacht.  
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 Bij de DCE over vaccins voor 35-jarigen vonden experten type-I-patiënten, economische 

impact, type-II-patiënten en uitroeibaarheid van groter belang dan de publieke opinie.  

 Bij de DCE over vaccins voor 70-jarigen vonden experten enkel het attribuut aantal type 

II patiënten van groter belang.  

De steekproef experten was echter te klein om verdere, meer specifieke analyses toe te staan. Een 

aparte schatting van een model enkel en alleen voor de 39 bruikbare expertendeelnames (i.e. +/- 3 

per vragenlijst) was qua statistische power niet mogelijk. We kunnen bijgevolg niet specifiek 

bepalen hoe belangrijk de attributen en levels juist zijn binnen het expertenpanel. Dit is een 

aanbeveling voor verder onderzoek.  
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5. Discussie 
 

De doelstelling van dit rapport is een bijdrage te leveren aan de complexe taak die op de Vlaamse 

overheid rust om ‘juiste’ prioriteiten te stellen tussen het groeiende aanbod aan vaccins en 

vaccinatiestrategieën. Met een beperkt budget is het onmogelijk om alle effectieve vaccins te 

subsidiëren en moeten er harde keuzes worden gemaakt m.b.t. welke vaccins prioritair en welke 

helemaal niet moeten aangekocht worden. Dit betekent dat er, anders gezegd, beslist moet worden 

welke infectieziektenrisico’s we als samenleving wel willen tolereren en de dewelke niet. Dit is 

geenszins een uitdaging die uniek is voor de Vlaamse overheid maar één waarmee alle 

gezondheidszorgsystemen worstelen.   

Een eerste bijdrage van deze studie is dat ze een overzicht biedt van beslissingskaders die uitgewerkt 

en beschikbaar zijn in de internationale literatuur en die ook in de Vlaamse context zinvol zijn om 

te gebruiken. Er werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘algoritmische’ benaderingen van 

prioriteitenstelling en anderzijds eerder ‘deliberatieve’ benaderingen. Wat de eerste groep betreft, 

hebben we de sterktes en zwaktes van de gezondheidseconomische benadering samengevat. Deze 

geven een duidelijke, coherente en consistente prioritering weer van vaccinatieprogramma’s o.b.v. 

kosteneffectiviteit maar kennen tegelijk ernstige tekortkomingen en mogen daarom nooit 

blindelings gevolgd worden. De belangrijkste tekortkomingen zijn dat economische evaluaties zich 

richten op eerder beperkte uitkomstmaten m.b.t. de individuele gezondheidservaring (i.c. QALYs 

of gezonde levensjaren) en bijgevolg niet alle gevolgen van vaccinatie kunnen omvatten en 

waarderen. Ten tweede houden ze geen rekening met de distributie van (gepercipieerde) voor- en 

nadelen ten gevolge van vaccineerbare ziekte en vaccins over subgroepen heen in de bevolking. 

Bovendien zijn bij gebrek aan routinematige rigoureuse kwaliteitscontroles in de Belgische context 

– met uitzondering van KCE analyses – veel (al dan niet gepubliceerde) evaluaties die beslissingen 

informeren en bijgevolg een invloed kunnen hebben op de regionale programma’s gebrekkig qua 

wetenschappelijke kwaliteit, zijn ze niet altijd onderling vergelijkbaar en zijn ze daarom in de 

praktijk soms weinig nuttig om prioriteiten te stellen.  Wat de deliberatieve modellen betreft, 

hebben we enkele nuttige denkkaders voorgesteld die o.a. in het buitenland gebruikt worden. Hierin 

worden relevante principes structureel samengebracht en die beslisstructuren stellen experten-

commissies in staat om vaccinatieprogramma’s te evalueren en keuzes te maken. Het is tegelijk de 

sterkte en zwakte van deze aanpak dat er veel flexibiliteit en ruimte voor interpretatie openblijft. 

Hoe belangrijk bepaalde dimensies juist zijn, en hoe een afruil tussen conflicterende dimensies juist 

moet gemaakt worden wordt niet aangegeven door deze besliskaders, terwijl net dit vaak het 

moeilijkste is aan prioriteitenstelling. Bovendien komen er verschillende niet-technische, 

waardeoordelen kijken bij de evaluatie van het nut van een vaccinatieprogramma en het is onzeker 

of dergelijke oordelen beter door commissies van technische vaccinexperten worden gemaakt dan 

door andere profielen.   

Een tweede bijdrage van dit rapport was dat we zelf in kaart wilden brengen welke criteria nu juist 

belangrijk zijn bij de evaluatie van vaccinaties in Vlaanderen. De lijst van mogelijk relevante criteria 

is, zoals toegelicht in het rapport, lang. Uit ons empirische onderzoek bij een representatieve 

steekproef van 1000 Vlamingen bleek dat mensen inderdaad vele dimensies die inherent deel 

uitmaken van het perspectief dat onderliggend is aan gezondheidseconomische evaluatie steunen. 

De meest relevante evaluatiecriteria waren gerelateerd aan de directe beschermende effecten van 

het vaccin, de ziekte-ernst, de incidentie en prevalentie, de alternatieve mogelijkheden tot preventie 
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of behandeling en concrete economische aspecten zoals bv. kost en impact op mantelzorg. 

Anderzijds, ook andere criteria die niet (of zelden) ingebracht worden in een economische evaluatie 

bleken voor de Vlaming relevant te zijn om de prioriteit van vaccins te bepalen, bv. link met 

eradicatiedoelstellingen, wetenschappelijke zekerheid, bredere gezondheidsimpact (bv. effect op 

fertiliteit of cognitie), leeftijd of socio-economische achtergrond van geïnfecteerde patiënten en 

gevaccineerden. Andere, medische aspekten (milde nevenwerkingen) bredere economische 

effecten van vaccins (bv. presenteïsme, of ze in het binnenland geproduceerd worden, of ze het 

imago van Vlaanderen beïnvloeden), en meer abstracte sociale effecten (bv. of vaccins 

controversieel zijn voor antivaccinatiegroepen, ze bijdragen tot algemene bewustwording m.b.t. 

volksgezondheid, of ze bedoeld zijn voor kwetsbare groepen zoals migranten of LGBT) die in de 

wetenschappelijke literatuur soms naar voren worden geschoven als relevant voor de evaluatie van 

vaccins werden door onze steekproef als minder relevant beschouwd. 

Een derde bijdrage van dit rapport is dat we de meest relevante evaluatiecriteria voor vaccins meer 

specifiek onderzocht en gekwantificeerd hebben m.b.v. een discrete keuze-experiment (DCE). Aan 

de hand van dit DCE stellen we zelf een prioriteringsalgoritme op. Op basis van meer dan 16 000 

keuzes tussen vaccinatieprogramma’s die gemaakt werden door een quasi-representatieve 

steekproef Vlamingen hebben we drie algoritmes opgesteld die voor drie verschillende 

leeftijdsgroepen een expliciete prioriteitsscore aan een vaccin kan toedichten. Naast deze expliciete 

rangschikking geven de resultaten echter ook input aan deliberatieve beslismodellen m.b.t. hoe de 

Vlaming denkt over de bestudeerde evaluatiecriteria. Opvallend aan de resultaten was dat een aantal 

niet-medische aspecten een groot gewicht kregen. Een vaccin waarvan de verwachte effecten 

relatief ‘zeker’ zijn, waarmee er een bijdrage geleverd wordt aan lange-termijn eradicatie-

doelstellingen en waarmee er bescherming geboden wordt voor een ziekte die vooral arme(re) 

gezinnen treft (en dus een ‘sociale gradiënt’ heeft), kreeg een belangrijke ‘bonus’ en werd als meer 

prioritair beschouwd dan hetzelfde vaccin waarbij deze eigenschappen ontbraken. Ook opvallend 

was dat de economische impact (de ziektekost van een patiënt) voor de samenleving voor de 

respondenten van geen tel bleek te zijn. Prioriteiten werden enkel o.b.v. medische of 

patiëntenkenmerken gesteld maar niet o.b.v. economische variabelen. Dit was echter wel het geval 

wanneer we enkel het oordeel van experten beschouwden. In onze studie hield de Vlaming geen 

rekening met de schaarste aan middelen in de gezondheidszorg en met opportuniteitskosten.  

Een sleutelprobleem bij prioriteitenstelling is hoe we verschillende vormen van ziekte-ernst met 

elkaar moeten afruilen. In ons keuze experiment onderscheidden we drie vereenvoudigde 

‘archetypes’ van patiënten (dodelijk zieken, patiënten met levenslange ernstige ziektegevolgen en 

tijdelijk zieken). We zagen dat mensen de afruil tussen deze types op een systematische maar andere 

manier maken dan wordt verondersteld wanneer hun ziektelast bvb. in QALYs wordt uitgedrukt. 

Het belang van mortaliteit (mensen die sterven t.g.v. infectieziekten) wordt – volgens de publieke 

opinie - onderschat in gezondheidseconomische evaluaties gebaseerd op QALYs. In onze studie 

zagen we dat een sterfgeval makkelijk het equivalent werd van een tiental patiënten met levenslange, 

ernstige morbiditeit terwijl een vertaling naar QALYs slechts twee van dit soort patiënten zou 

inruilen voor een sterfgeval. Dit betekent dat de verwachte vermeden sterfte een belangrijk 

criterium is voor de prioriteit van een vaccin en dat dit onvoldoende wordt weergegeven in een 

incrementele kosteneffectiviteitsratio. Anderzijds zagen we ook dat kortdurende infecties (bv. 

griep) die niettemin in zeer grote aantallen voorkomen in Vlaanderen belangrijker werden geacht 

dan hun weergave in QALYs. Opnieuw wordt de waarde van een vaccin voor dit soort van (zeer 
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breed voorkomende) ziektelast volgens de publieke opinie onderschat wanneer ze uitgedrukt wordt 

in een kost per QALY. We hebben deze vergelijkingen tussen patiëntentypes gedaan voor drie 

leeftijdsgroepen (3, 35 en 70-jarigen) maar vonden grotendeels gelijkaardige patronen. Een 

sterftegeval werd ongeacht de leeftijdsgroep ongeveer evenveel waard geacht als een aantal 

levenslange of kortdurende infecties, ook al is de resterende levensverwachting uiteraard 

verschillend tussen deze drie groepen. Dit toont niet aan dat mensen geen voorrang willen geven 

aan jonge mensen boven ouderen (wat in andere studies vaak wel wordt aangetoond) maar het 

toont wel aan dat mensen binnen een bepaalde leeftijdsgroep (bv. vaccins voor 3-jarigen vs. vaccins 

voor 35-jarigen) niet ‘rekenen’ o.b.v. resterende levensverwachting maar ongeveer evenveel relatief 

gewicht (of prioriteit) geven aan een sterftegeval tegenover een tijdelijke ziekte-episode, ongeacht 

de leeftijd. Ons algoritme (zie de bijgeleverde XL-beslistool) laat enkel toe om prioriteiten te stellen 

binnen een specifieke leeftijdsgroep, maar aangezien leeftijd in andere studies zo belangrijk wordt 

bevonden, en aangezien in onze relevantiestudie het kenmerk of het vaccin voor baby’s bedoeld 

werd ook als relevant werd beschouwd, lijkt het aannemelijk dat bij de keuze tussen een gelijkaardig 

vaccin voor een 3-jarige vs. een vaccin voor een 35-jarige, het vaccin voor de 3-jarige door de 

Vlaamse publieke opinie als meer prioritair wordt beschouwd.   

Het ontwikkelde beslismodel heeft uiteraard nog andere beperkingen. Ten eerste betreft het hier 

de mening van de ‘gemiddelde Vlaming’. Prioriteiten stellen tussen vaccins blijft moeilijk en vereist 

een zekere vertrouwdheid met het onderwerp. We hebben er alles aan gedaan om respondenten zo 

goed mogelijk voor te bereiden op hun beslistaken. We hebben ook verschillende controles 

ingebouwd die ons in staat stelden om respondenten die de opdracht onvoldoende begrepen 

hebben uit de analyse te weren. Bovendien werd de DCE door een ruime meerderheid van 

respondenten als doenbaar beschouwd. Niettemin blijft de vraag hoezeer deze geobserveerde 

‘mening’ bepalend mag zijn voor beleidskeuzes met een grote maatschappelijke impact zoals die 

m.b.t. vaccinaties. Ons beslismodel laat toe om prioriteiten te stellen in lijn met wat de gemiddelde 

Vlaming zou doen indien hij het via een online vragenlijst gevraagd wordt. Dit geeft belangrijke 

informatie over wat er van tel is maar kan niet als een finale, normatieve richtlijn worden 

beschouwd. Het is bvb. best mogelijk dat de publieke opinie onethische visies hanteert m.b.t. 

rechten op gezondheidszorg voor pakweg bejaarden. Bovendien gaat het hier over ex ante 

voorkeuren, waarin mogelijk nogal eng, utilitaristisch gedacht wordt. Dat wil uiteraard niet zeggen 

dat als er ex post toch iemand overlijdt door een infectie die vermeden kon worden d.m.v. vaccinatie, 

de publieke opinie het belang van dit sterfgeval achteraf niet veel groter maakt. Langs de andere 

kant blijft de publieke opinie wel een belangrijke factor waarmee een overheidsbeleid rekening 

moet houden. Zeker wat vaccinatiebeslissingen betreft is publieke steun, participatie en vertrouwen 

van groot belang. Onze beslistool geeft dus een indicatie van hoe de Vlaming ex ante over 

prioriteitenstelling denkt. Een tweede beperking is dat de vaccinatiekeuzes die wij geobserveerd 

hebben in ons DCE sterk vereenvoudigde versies zijn van de keuzes die in de ‘echte’ wereld 

gemaakt moeten worden. Er werd geen rekening gehouden met andere dimensies van vaccins (bvb. 

mogelijke nevenwerkingen, beschermende effecten op andere generaties, etc.) en de ziekteprofielen 

waren sterk vereenvoudigd. De ziekteprofielen waren bovendien in abstracte termen weergegeven 

om zoveel mogelijk uiteenlopende persoonsgebonden associaties (bv. met ‘griep’) uit te sluiten. Dit 

is een vaak gebruikte aanpak in de DCE-literatuur maar het is mogelijk dat gebruik van dergelijke 

‘labels’ tot andere resultaten had geleid. Ten derde werden de patiëntentypes binnen een keuzeset 

niet enkel geëvalueerd op de ernst van de aandoening zelf maar ook op hun grootteorde. Bijgevolg 
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weerspiegelt het toegekende gewicht per type zowel een bekommernis om de meest ernstig zieken 

voorrang te geven als een bekommernis over de schaal waarop dit type voorkomt. Het voordeel 

van deze aanpak is dat het de beslisproblemen zo realistisch mogelijk weergeeft en dat het 

informatie verschaft over hoe verschillende types van ernst die tegelijk in verschillende 

grootteordes voorkomen moeten afgeruild worden binnen een vaccinatiebeslissing (zoals dit ook 

gebeurt in de praktijk). Het nadeel is dat een verdere vertaling naar een gewicht per patiëntentype 

bijgevolg mogelijk zowel ernst van de aandoening als schaalgrootte reflecteert. Het zou bv. kunnen 

dat een type-III-patiënt minder belangrijk zou zijn als hij in dezelfde grootteorde als een type I of 

II patiënt had voorgekomen.   

We zijn ervan overtuigd dat deze studie inzichten biedt in hoe ‘de Vlaming’ vaccinatiebeslissingen 

zou maken. Tegelijk zet ze deuren open naar verder onderzoek waarmee de hierboven vermelde 

beperkingen deels teniet kunnen gedaan worden. Een eerste verdere onderzoekspiste is om dit 

keuze-experiment (verder) af te nemen van een grotere groep van vaccin experten (eventueel door 

langer en internationaal te rekruteren). Op basis van onze beperkte analyse zagen we inderdaad dat 

experten de keuzes anders maakten dan de Vlaamse bevolking en bv. een groter gewicht hechtte 

aan de meer ernstig zieken. Ook werd economische impact voor de maatschappij door experten 

van tel geacht. Het lijkt ons zeker zinvol om naast het bevolkingsmodel ook een expertenmodel te 

ontwikkelen ter assistentie van prioriteitenstelling voor vaccins. Een andere aanbeveling voor 

verder onderzoek is om de DCE te herhalen maar met constante schaalgroottes voor de levels van 

type I, II en III patiënten om zo de ziekte-ernst zelf te kunnen isoleren van de schaaleffecten die 

onvermijdelijk in onze aanpak meegenomen werden. Ook lijkt het ons interessant om de 

keuzeprofielen op te stellen met het expliciet benoemen van de ziekte a.d.h.v. labels. Een verdere 

uitbreiding die niettemin interessant kan zijn is de opname van een leeftijdsattribuut. De huidige 

algoritmes staan enkel prioriteitenstelling toe binnen een specifieke leeftijdscategorie. Aangezien 

resterende levensverwachting toch geen rol bleek te spelen in onze resultaten kan het interessant 

zijn om in een vervolgstudie een extra leeftijdsattribuut toe te voegen. 
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6. Conclusie 
 

In deze studie werd een beslismodel opgesteld dat prioriteitenstelling tussen vaccinaties in 

Vlaanderen kan assisteren. Er werd een lijst van zeven essentiële kenmerken van vaccins opgesteld, 

geïdentificeerd aan de hand van een literatuurstudie, een bevraging van een steekproef Vlamingen 

en het oordeel van experten. Deze lijst bestond uit (1) impact op mortaliteit, (2) impact op 

levenslange morbiditeit, (3) impact op kortstondige ziekte, (4) economische impact, (5) impact op 

gezondheidsongelijkheden, (6) bijdrage tot uitroeiing van de ziekte en (7) wetenschappelijke 

zekerheid rond de beschermende werking van het vaccin. Vervolgens werd aan de hand van een 

DCE voor drie verschillende leeftijdsgroepen (3-, 35-, en 70-jarigen) een algoritme opgesteld dat 

een prioriteitenscore voor een vaccin kan berekenen. Deze prioriteit weerspiegelt de preferentie 

van de gemiddelde Vlaming en werd berekend o.b.v. meer dan 16000 geobserveerde keuzes tussen 

concurrerende vaccinatieprogramma’s. Er werd zoals verwacht veel belang gehecht aan het 

verwachte aantal sterfgevallen en levenslange morbiditeit maar ook grote aantallen kortstondige, 

milde ziekte-episodes werden relatief belangrijk bevonden. Opvallend is ook dat er een groot 

belang gehecht werd aan wetenschappelijke zekerheid over de beschermende werking van het 

vaccin en aan bredere maatschappelijke doelstellingen zoals reductie van 

gezondheidsongelijkheden tussen arm en rijk of bijdragen tot intergenerationele ziekte-eradicatie. 

Economische impact voor de overheid en maatschappij daarentegen werd niet in rekening 

gebracht. Naast dit expliciete prioriteringsmodel biedt deze studie ook input voor deliberatieve 

prioriteitenstelling doordat ze aangeeft welke criteria belangrijk bevonden worden (en in welke 

mate) en geeft ze een samenvatting van beschikbare beslismodellen voor vaccins uit de 

internationale wetenschappelijke literatuur.   
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7. Appendix 1: beschrijving online panel RN SSI 
 

 De panels van RN SSI onderscheiden zich van andere aanbieders op de markt doordat 

wordt gestreefd naar maximaal bereik onder alle doelgroepen en naar maximale 

consistentie. RN SSI heeft toegang tot sample in meer dan 100 landen (waaronder 

Vlaanderen). Gecombineerd met miljoenen respondenten van betrouwbare vaste partners 

zorgt dit voor een zeer groot bereik. Dit stelt RN SSI in staat vrijwel alle online 

onderzoeken uit te uitvoeren.  

 Potentiële deelnemers van onderzoek worden voornamelijk online geworven. Het gaat hier 

om traditionele onderzoekspanels, maar ook om loyalty-programma’s, social media, 

mobiele wervingskanalen en partner panels. Vanuit alle verschillende bronnen komen 

respondenten samen tot een representatieve ‘blend’ op Dynamix®, het platform van RN 

SSI. Dit is het platform van waaruit panelleden naar actieve studies worden gestuurd. 

Omdat bronnen niet alleen van elkaar kunnen verschillen maar ook na verloop van tijd 

kunnen veranderen, gebruikt RN SSI een combinatie van persoonlijkheid -en 

psychografische kenmerken om de redenen voor verschillen in beantwoording van 

surveyvragen in kaart te brengen. Door deelnemers continu te bevragen kan RN SSI de 

kenmerken van mensen in het sample controleren en bijhouden. 

 Het resultaat is dat RN SSI een uitzonderlijk consistente sample blend levert, vergeleken 

met externe benchmarks en standaarden in het vakgebied. Zo heeft The Grand Mean™, 

een onafhankelijk onderzoeksinstituut geconcludeerd dat ‘Research Now SSI duidelijk een 

grotere consistentie heeft laten zien in meer markten dan welke aanbieder van panel dan 

ook’.  

 Elk panellid krijgt een uniek ID toegewezen om deelname te kunnen volgen. RN SSI 

gebruikt digitale vingerafdrukken en kwaliteitscontrolesystemen om ervoor te zorgen dat 

dezelfde persoon nooit twee keer een survey kan invullen, ook niet als deze meerdere 

devices gebruikt. Een van deze systemen is Real Answer-software van Imperium, die 

dubbele of verdachte antwoorden op open vragen detecteert. 

 Door het samenvoegen van vele bronnen, waaronder loyaliteits-panels, kan RN SSI 

moeilijk bereikbare doelgroepen toch bereiken en in de sample blend opnemen. Door goed 

te begrijpen wat de redenen zijn waarom iemand deelneemt aan een survey, kan RN SSI 

deelnemers belonen op een manier die hen het meeste aanspreekt. Op deze manier is de 

ervaring voor de respondent optimaal en zal deze sneller opnieuw deelnemen. 

 Ontwerp van de vragenlijst is steeds belangrijker als het gaat om bereiken van moeilijke 

doelgroepen. Steeds meer deelnemers kiezen ervoor om een survey in te vullen op een 

smartphone of tablet, met name jongeren en hoger opgeleiden. Dit zijn doelgroepen die 

traditioneel lastig zijn te rekruteren in een online panel. RN SSI kan adviseren bij het 

mobielvriendelijk maken van de survey en daarmee het gehele online panel te bereiken. 

 Uitnodigingen worden op allerlei verschillende manieren verstuurd om zo zoveel mogelijk 

verschillende mensen te bereiken. Hierbij kan worden gedacht aan uitnodigingen per mail, 

meldingen op de smartphone, banners en berichten op de panelwebsites. 

 Een diverse motivatie draagt bij aan een sample van hoge kwaliteit en daarom zijn de 

uitnodigingen inhoudelijk gevarieerd. Zo worden onder meer uitnodigingen verstuurd voor 
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het geven van een mening, het winnen van een prijs, geld verdienen en het laten gelden van 

je stem. 

 Om self-selection bias te voorkomen worden nooit specifieke kenmerken van een 

onderzoek genoemd in de uitnodiging maar is deze neutraal geformuleerd. Details volgen 

pas later als de survey is geselecteerd door het systeem. 

 RN SSI biedt veel verschillende incentives aan respondenten aan. Sommige mensen zijn 

gemotiveerd door het verdienen van geld, punten en prijzen, of door een donatie aan een 

goed doel. Andere mensen zijn gemotiveerd als ze het verschil kunnen maken, hun stem 

kunnen laten horen, vinden het leuk om aan een survey deel te nemen of willen graag 

deelnemen aan productontwikkeling of testen van nieuwe producten of diensten. RN SSI 

zet erop in om al deze verschillende motivaties te beantwoorden om zo een divers en zo 

representatief mogelijk sample te kunnen leveren. De hoogte van de beloning hangt af van 

onder meer de lengte van een survey en de eigenschappen van de doelgroep. RN SSI 

gebruikt een beloning die redelijk is, rekening houdend met de hoeveelheid moeite die is 

vereist, de doelgroep en lokale gebruiken. 

 RN SSI investeert continu in onderzoek naar onderzoek. De inzichten in motivatie van 

online panelleden die zo wordt verkregen wordt gebruikt om steeds de beloningen aan te 

passen. 

 RN SSI gelooft dat tevreden respondenten zorgen voor betere data en investeert daarom 

in de ervaring van respondenten, onder meer door: 

• Jaarlijkse ‘QUEST-award’ voor meest respondentvriendelijke op het ESOMAR-

congres 

• Beoordeling van vragenlijsten 

• Verscheidenheid aan incentives 

• Goed bereikbare helpdesk voor respondenten 

• Continu onderzoek naar begrijpen en verbetering van de ervaring van 

respondenten 

 Het proces van sampling begint met het exact begrijpen van de doelgroep. Deelnemers 

worden geselecteerd uit RN SSI’s online sample blend. Om de kans op bias te 

minimaliseren zorgt RN SSI voor willekeurige selectie van deelnemers op drie verschillende 

manieren. 

 Allereerst worden deelnemers willekeurig geselecteerd uit de panels van RN SSI en 

uitgenodigd voor het invullen van een survey. Deze deelnemers worden gecombineerd met 

anderen die op het Dynamix®-platform komen. Een set niet-sturende profileringsvragen 

wordt willekeurig geselecteerd om door hen te worden beantwoord. Na beantwoording van 

deze vragen worden panelleden gelinkt aan een survey waarvoor ze waarschijnlijk 

kwalificeren waarbij nog een willekeurig selectie-element wordt gebruikt. 

 Deze real-time profilering zorgt voor minder screenouts, minder emailuitnodigingen en 

zorgt uiteindelijk voor een hogere respondent satisfaction en een lagere drop-outrate. De 

niet-sturende refinement vragen minimaliseren de kans op bias en de kans op onnatuurlijk 

keuzegedrag in de antwoorden van respondenten. 

 De respondentvriendelijkere opzet zorgt voor betere data, representatievere samples, 

snellere doorlooptijden en meer gemotiveerde respondenten. 
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 Het gebruik van meerdere bronnen hoeft geen probleem te zijn. Dit kan echter problemen 

opleveren op het gebied van consistentie wanneer de data in aparte bronnen wordt 

verzameld, door verschillende entiteiten op verschillende systemen. De verschillen in 

dataverzameling (interviewmethode, panel recruitment, data-entry en output) leidt tot bias 

en daarmee tot onbetrouwbare data. Ook het combineren en harmonizeren van data brengt 

allerlei technische uitdagingen met zich mee. Dit is waarom RN SSI heeft geïnvesteerd het 

enige volledig geïntegreerde en adaptieve platform in de sector. Het verzamelt alle data in 

een systeem, ongeacht de bron. Hiermee worden bovengenoemde problemen opgelost. 

 Dit is waarom RN SSI ook heeft geïnvesteerd in een mixed-mode 

dataverzamelingsplatform. Of de data nu is verzameld middels CAWI, CATI, CAPI, CASI, 

TAPI, TASI, SAPI of SASI, RN SSI zorgt voor integratie van de data in het platform 

waardoor opschoning en analyse sneller en gemakkelijker wordt. Voor onderzoek middels 

TAPI, TASI, SAPI of SASI gebruikt RN SSI de QuickThoughts® mobiele app. 

 Het onderhouden, opbouwen en managen van online panels vergt tijd en investeringen om 

de kwaliteit te kunnen waarborgen. 

 Een belangrijk onderdeel is het verifiëren van de respondent. Binnen RN SSI zijn meerdere 

teams continu bezig om de panels te onderhouden en de respondenten volgen. We maken 

gebruik van meerdere technieken om fraude tegen te gaan. Een aantal van deze methodes: 

• Uitbetaling van incentives: na deelname aan een onderzoek ontvangt de respondent 

de verdiende punten 72 uur na deelname. Deze vertraging is ingebouwd om op die 

manier de intrinsieke motivatie hoog te houden. 

• Trustscore: dit is een score die wordt toegekend aan een respondent. De score zegt 

iets over het gedrag en betrouwbaarheid. Als de score onvoldoende wordt geacht, 

wordt de respondent verwijderd en geblokkeerd voor deelname. 

• Two-factor authentication: bij het opvragen van beloningen moet de respondent 

zijn via SMS verzonden Pin-nummer in te vullen. 

• De teams binnen RN SSI controleren willekeurig het invulgedrag van 

respondenten. Bij deze controle worden ook mogelijke speeders geïdentificeerd. 

• Binnen RN SSI wordt gebruik gemaakt van Verify. Dit is een technologie die een 

respondent herkent op basis van 60+ verschillende data punten. Machine ID, GEO 

IP, geboortedatum, NAW-gegevens worden onder andere gecontroleerd. 

 Controle van data gebeurt op een aantal verschillende manieren. Respondenten worden 

gewaardeerd middels een scoresysteem. Bij lage kwaliteit van antwoorden worden er 

punten in mindering gebracht of wordt een respondent na meerde waarschuwingen van 

onderzoek uitgesloten of uit het panel verwijderd. 

 Bij controle van de data wordt onder meer gekeken naar het volgende: 

• Real Time Open End Analyse 

• ‘Speeding’ of ‘Straight lining’ 

• ‘Zero-’ of ‘Low Probability’ 

 Tijdens het veldwerk wordt altijd ruim voldoende sample binnengehaald om deze 

antwoorden van slechte kwaliteit te verwijderen, zonder dat dit voor de klant extra kosten 

met zich meebrengt. 

 RN SSI houdt altijd rekening met een over sampling van 5-10% om slechte data kosteloos 

te vervangen indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de kwaliteit. Wel ziet RN 
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SSI het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid met haar klanten om ervoor te zorgen 

dat de vragenlijst aantrekkelijk zijn om in te vullen voor de respondent. Dit betekent 

bijvoorbeeld niet al te lange vragenlijsten, geen vragenlijst met enkel grids, maar juist een 

afwisseling van vraagtechnieken en ook geen ‘trap questions’. 
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8. Appendix 2: volledige DCE ontwerp 
Survey Choiceset Aantal type-I-

patiënten 
(dodelijk) 

 Aantal type-II-
patiënten 
(langdurig ziek) 

Aantal type-III-
patiënten 
(tijdelijk ziek) 

Socio-
economische 
achtergrond alle 
patiënten 

Gemiddelde 
kostprijs 1 zieke 
patiënt (alle 
types) voor de 
samenleving 

Uitroeibaar? Zekerheid 
werking vaccin 

Survey 1 1 50 100 1000 onder grens 10000 ja 100% 
 

1 50 1000 1000 boven grens 10000 nee 75% 
 

2 100 100 1000 onder grens 10000 nee 75% 
 

2 10 100 5000 onder grens 30000 ja 75% 
 

3 50 100 10000 onder grens 10000 nee 100% 
 

3 10 1000 1000 onder grens 10000 nee 75% 
 

4 50 100 1000 boven grens 30000 ja 75% 
 

4 10 1000 1000 onder grens 10000 ja 75% 
 

5 50 1000 1000 boven grens 30000 nee 100% 
 

5 50 1000 10000 onder grens 30000 ja 75% 
 

6 100 500 5000 onder grens 10000 ja 75% 
 

6 50 500 5000 boven grens 30000 ja 100% 
 

7 100 100 10000 boven grens 30000 nee 75% 
 

7 100 1000 5000 boven grens 10000 ja 75% 
 

8 50 1000 1000 boven grens 10000 ja 100% 
 

8 100 1000 1000 boven grens 30000 nee 75% 
 

9 100 1000 5000 onder grens 10000 nee 100% 
 

9 100 500 1000 boven grens 10000 ja 100% 
 

10 100 100 5000 onder grens 10000 ja 100% 
 

10 10 100 5000 boven grens 30000 ja 75% 

Survey 2 11 100 1000 5000 boven grens 10000 nee 100% 
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11 10 1000 10000 boven grens 30000 ja 100% 

 
12 10 100 1000 boven grens 10000 ja 100% 

 
12 10 500 5000 onder grens 10000 ja 75% 

 
13 10 1000 5000 boven grens 10000 ja 100% 

 
13 50 1000 5000 onder grens 10000 nee 75% 

 
14 50 500 10000 boven grens 10000 nee 75% 

 
14 10 100 10000 boven grens 30000 nee 100% 

 
15 10 500 1000 onder grens 10000 ja 100% 

 
15 10 500 5000 boven grens 30000 nee 100% 

 
16 100 1000 5000 boven grens 10000 nee 75% 

 
16 100 100 5000 boven grens 30000 ja 100% 

 
17 10 500 5000 onder grens 30000 nee 100% 

 
17 100 100 1000 boven grens 30000 nee 100% 

 
18 100 500 1000 onder grens 30000 ja 75% 

 
18 100 1000 5000 onder grens 30000 nee 100% 

 
19 100 100 10000 boven grens 10000 ja 75% 

 
19 50 100 1000 onder grens 30000 ja 75% 

 
20 50 500 5000 boven grens 10000 ja 100% 

 
20 50 1000 5000 boven grens 30000 nee 75% 

Survey 3 21 100 100 10000 onder grens 10000 ja 100% 
 

21 100 1000 1000 boven grens 30000 ja 100% 
 

22 10 1000 10000 onder grens 10000 ja 100% 
 

22 100 1000 10000 boven grens 10000 nee 75% 
 

23 50 100 5000 boven grens 30000 nee 100% 
 

23 50 1000 5000 boven grens 10000 ja 75% 
 

24 50 500 10000 boven grens 30000 ja 75% 
 

24 100 500 1000 boven grens 10000 nee 75% 
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25 10 500 5000 onder grens 10000 nee 100% 

 
25 10 1000 10000 boven grens 10000 nee 75% 

 
26 50 1000 5000 onder grens 10000 ja 100% 

 
26 100 500 10000 onder grens 10000 nee 100% 

 
27 50 100 10000 boven grens 30000 ja 100% 

 
27 100 100 10000 onder grens 10000 ja 75% 

 
28 10 500 1000 boven grens 10000 ja 75% 

 
28 50 100 1000 onder grens 10000 nee 75% 

 
29 100 1000 10000 boven grens 10000 ja 100% 

 
29 100 1000 5000 onder grens 30000 ja 75% 

 
30 50 500 10000 onder grens 30000 nee 100% 

 
30 10 100 5000 onder grens 30000 ja 100% 

Survey 4 31 100 500 5000 boven grens 30000 nee 75% 
 

31 50 500 5000 onder grens 10000 nee 100% 
 

32 50 500 10000 onder grens 10000 nee 75% 
 

32 100 100 1000 onder grens 10000 ja 75% 
 

33 10 100 10000 onder grens 30000 nee 100% 
 

33 10 500 10000 boven grens 10000 ja 100% 
 

34 10 1000 10000 onder grens 10000 ja 75% 
 

34 10 500 5000 boven grens 10000 ja 100% 
 

35 100 100 1000 boven grens 10000 ja 75% 
 

35 10 100 1000 boven grens 30000 nee 100% 
 

36 50 500 1000 boven grens 30000 ja 75% 
 

36 50 100 5000 boven grens 10000 ja 100% 
 

37 50 100 5000 boven grens 10000 nee 75% 
 

37 10 100 10000 onder grens 10000 ja 75% 
 

38 10 1000 10000 onder grens 10000 nee 100% 
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38 100 500 1000 onder grens 30000 nee 100% 

 
39 50 500 10000 onder grens 10000 ja 75% 

 
39 100 500 10000 boven grens 10000 nee 100% 

 
40 10 100 5000 onder grens 30000 nee 75% 

 
40 10 1000 1000 onder grens 10000 nee 100% 
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9. Appendix 3:  Voorbeeld vragenlijst  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hartelijk dank voor uw deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek!  
 
Dit onderzoek gebeurt in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid 
in samenwerking met de KULeuven en de Universiteit Antwerpen.  
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Geïnformeerde toestemming 
 
 
Titel van het onderzoek: 
 Onderzoek naar de vaccinatievoorkeur van de Vlaamse bevolking      
 
Naam + contactgegevens promotor en onderzoeker(s):  
Prof. dr. Jeroen Luyten  
Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid 
KULeuven 
Kapucijnenvoer 35 
3000 Leuven 
Jeroen.luyten@kuleuven.be 
 
 
Doel en methodologie van het onderzoek: 
Via een ‘discrete keuze experiment’ willen we onderzoeken hoe de Vlaming prioriteiten stelt tussen verschillende vaccins  
 
Duur van het experiment: 
Plus minus 20 minuten 

 

 

 Ik begrijp wat van mij verwacht wordt tijdens dit onderzoek. 
 

 Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is. Ik heb het recht om mijn deelname op elk moment stop te zetten. 
Daarvoor hoef ik geen reden te geven en ik weet dat daaruit geen nadeel voor mij kan ontstaan.  
 

 De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden. 
Mijn naam wordt daarbij niet gepubliceerd, anonimiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het 
onderzoek gewaarborgd. 

 

 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit onderzoek. De onderzoeker mag mij hiervoor contacteren 
op het volgende e-mailadres:  

 
 [Respondents can add their email address here] 
 

 Voor vragen evenals voor de uitoefening van mijn rechten (inzage gegevens, correctie ervan,…) weet ik dat ik na mijn deelname 
terecht kan bij:  

 
 Prof. dr. Jeroen Luyten: jeroen.luyten@kuleuven.be  
 

 Voor eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van deze studie kan ik contact opnemen met de 
Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van KU Leuven: smec@kuleuven.be 

 
 
 □   Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen. Ik stem toe om deel te nemen. 
 
 

 
 
 

  

mailto:smec@kuleuven.be


Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  108 
 
 

 

DEEL I: Achtergrondvragen 
 
 
Q1: Uw geslacht 
 

o Vrouw (1) 

o Man (2) 

 

Q2: Uw leeftijd in jaren 
 
Open-end, allow between [18-80]  
 
 
Q3: Uw viercijferige postcode 
 
Check if 4-digit number 
 
Q4: In welke provincie woont u? Het gaat hier over uw hoofdverblijf. 
 

 Vlaams-Brabant 

 Waals-Brabant 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Antwerpen 

 Limburg  

 Oost-Vlaanderen 

 West-Vlaanderen 

 Henegouwen 

 Luik 

 Luxemburg 

 Namen 

 In het buitenland 

 
Q5: Wat is uw hoogst voltooide opleiding(-sniveau)?  
(Single answer) 
 
o Geen 
o Basisonderwijs (lagere school)  
o eerste graad secundair onderwijs (middelbare school) 
o tweede graad secundair onderwijs (middelbare school) 
o derde graad secundair onderwijs (middelbare school) 
o Hoger niet-universitair onderwijs (hogeschool - Bachelor)  
o Universitair of postuniversitair onderwijs (Academische bachelor of Master) 
o Doctoraat 
o Overig, namelijk:  
 
 
 
 

Q6: Van hoeveel kinderen bent u de (wettelijke) ouder?  



Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  109 
 
 

 

 
[Open-end] 
 
Q7: Wat is het type job dat u momenteel uitvoert?  
 
[The following 13 responscategories] 

 

Wetenschappelijk of vakspecialistisch beroep (bv dokter, leraar, ingenieur, …)  

Hoger leidinggevend beroep (bv directeur, manager, …)  

Administratief beroep (bv secretariaatsmedewerker, boekhouder, …) 

Commercieel beroep (bv winkelbediende, sales, …)  

Dienstverlenend beroep (bv agent, verpleegkundige, kapper, …)  

Geschoolde arbeider (bv garagist, elektricien, …-  

Deels-geschoolde arbeider (bv metselaar, chauffeur, …)  

Ongeschoolde arbeider (bv handarbeider, fabrieksarbeider, …)  

Landbouwberoep (bv boer, visser, …)  

Huisvrouw/huisman 

Student 

Werkloos 

Invalide 

Gepensioneerd 

Ander 

 

Q8:.Uw financiële situatie: hoe vaak heeft u problemen om rond te komen voor de maandelijkse 
uitgaven van uw gezin?  
 

- Nooit 

- Zelden (ongeveer 1 keer per jaar) 

- Regelmatig (ongeveer 1 keer per drie maanden) 

- Altijd (elke maand) 
 

Q9: Wat is het totale netto-inkomen waarover uw gezin maandelijks beschikt (inclusief 

lonen/leefloon, huuropbrengsten, pensioenen, alimentatie, studiebeurzen etc.)? Onder netto wordt 

verstaan: na aftrek van sociale bijdragen en voorheffing, dus het bedrag dat u feitelijk ontvangt. 

o 0-1000€ 

o 1000-2000€ 

o 2000-3000€ 

o 3000-4000€ 

o 4000-5000€ 

o 5000-6000€ 

o >6000€ 

 

Q10: Uw mening over vaccinatie. Gelieve op de volgende stellingen telkens uw mening te geven.  

[These statements need to be randomized] 

Stelling Volledig 
akkoord 

akkoord niet 
akkoord 

Totaal 
niet 
akkoord 
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Vaccins zijn belangrijk voor de gezondheid van kinderen.     

Vaccinatie is een goede manier om kinderen te 
beschermen tegen allerlei ziekten. 

    

Vaccins zijn effectief.     

Alle vaccins die aanbevolen zijn voor kinderen zijn nuttig.     

Kinderen vaccineren is belangrijk voor de gezondheid van 
anderen (in hun omgeving). 

    

De informatie die ik ontvang in verband met de 
aanbevolen vaccins, is betrouwbaar en geloofwaardig. 

    

Over het algemeen volg ik de raad van mijn arts of 
zorgverstrekker in verband met vaccinaties. 

    

Nieuwe vaccins gaan met meer risico’s gepaard dan 
vaccins die al langer gebruikt worden. 

    

Ik ben bezorgd over ernstige nevenwerkingen van 
vaccins. 

    

Kinderen moeten niet gevaccineerd worden tegen ziekten 
die tegenwoordig niet meer voorkomen. 

    

 

 

Q11: Uw vaccinaties: Geef voor de volgende ziekten aan of u hier ooit tegen gevaccineerd bent.  

Ziekte Ik ben 
zeker 
gevaccineer
d. 

Waarschijnli
jk wel, maar 
ik ben niet 
zeker. 

Waarschijnli
jk niet, maar 
ik ben niet 
zeker. 

Zeker niet 
gevaccineer
d. 

Gee
n 
idee
. 

Ik heb de 
ziekte zelf 
doorgemaa
kt. 

Mazelen       

Kinkhoest 
(pertussis) 

      

Klem (Tetanus)       

Kinderverlammi
ng (polio) 

      

Kroep (difterie)       

Dikoor (Bof)       

Rode hond 
(rubella) 
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Deel 2: Keuze-experiment 

 
 
Opdracht: In dit centrale deel van de vragenlijst willen we u 10 verschillende keuzes laten maken. Dit 
duurt ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden zullen gebruikt worden om het Vlaamse beleid over vaccinatie 
en infectieziekten bij te sturen.  
 
Achtergrond: Er zijn verschillende infectieziekten die de volksgezondheid in Vlaanderen aantasten: de 
griep, hepatitis A, hepatitis B, mazelen, hersenvliesontsteking, rode hond, bof, kinkhoest, tetanus, 
windpokken, …  
 
Het probleem: De Vlaamse overheid heeft een vast budget voor ziektepreventie via vaccinatieprogramma’s 
maar dat is onvoldoende groot om alle ziekten maximaal te bestrijden. We willen via dit onderzoek te weten 
komen welke ziekten volgens u prioriteit moeten krijgen van de Vlaamse overheid om het vaccin terug te 
betalen, en waarom.  
 
De ziekten: Hieronder stellen we u telkens een ziekte A en een ziekte B voor die in Vlaanderen kunnen 
voorkomen maar die door middel van een vaccinatieprogramma bestreden kunnen worden.  
Voor de eenvoud wordt er verondersteld dat alle patiënten van zowel ziekte A en ziekte B allemaal 35 jaar 
oud zijn. Het gaat hier dus over ziekten die enkel voorkomen bij volwassenen.  
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Verduidelijking:  
 
We zullen u telkens een ziekte A en een ziekte B voorstellen. We willen u vragen om aan te geven welke 
ziekte voorrang moet krijgen van de Vlaamse overheid.  
 
De ziekten verschillen onderling op basis van 7 kenmerken. Hieronder ziet u alle 7 kenmerken en de 
mogelijke niveaus van deze kenmerken.  
 
Elke ziekte kan slechts tot 3 types van patiënten leiden: een geïnfecteerde patiënt kan ofwel tot type I 
(dodelijk ziek), type II (levenslang ziek) of type III (tijdelijk ziek) behoren.  
 
  

 Kenmerk van de ziekte: Mogelijke niveaus: 

Kenmerk 1 Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk ziek) 

4. 10 patiënten 
5. 50 patiënten 
6. 100 patiënten 

 

Kenmerk 2 Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

4. 100 patiënten 
5. 500 patiënten 
6. 1 000 patiënten 

Kenmerk 3 Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen? (type 3 = tijdelijk ziek) 

4. 1000 patiënten 
5. 5 000 patiënten 
6. 10 000 patiënten 

Kenmerk 4 Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  3. onder armoedegrens 

4. boven armoedegrens  

Kenmerk 5 Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

3. 10 000€ 
4. 30 000€ 

Kenmerk 6 Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het 
vaccinatieprogramma?  

3. JA 
4. NEEN 

Kenmerk 7 Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

3. 100%  
4. 75%  
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Een woordje uitleg bij de zeven verschillende ziektekenmerken:  

 

(1) Het aantal type-I-patiënten: dodelijk ziek 

 

Dit type van patiënt overlijdt binnen de twee weken na een infectie.  
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(2) Het aantal type-II-patiënten: levenslang ziek 

 

Dit type patiënt zal niet overlijden maar zal een levenslange handicap overhouden aan de infectie. Voor de 

rest van zijn/haar leven zal dit type patiënt ernstige problemen ondervinden met wandelen en met andere 

dagelijkse activiteiten. Hij/zij zal behoorlijke problemen hebben met voor zichzelf te zorgen (wassen, 

aankleden, etc.) en zal op regelmatige basis pijn hebben en zich angstig en depressief voelen.  
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(3) Het aantal type-III-patiënten: tijdelijk ziek 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 weken ernstig ziek. Gedurende deze periode zal hij/zij ernstige problemen 

ondervinden met wandelen en met andere dagelijkse activiteiten. Hij/zij zal behoorlijke problemen hebben 

met voor zichzelf te zorgen (wassen, aankleden, etc.) en zal op regelmatige basis pijn hebben en zich angstig 

en depressief voelen.  

Hierna herstelt hij/zij volledig. 
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(4) De gemiddelde rijkdom van de patiënten:  

 

Patiënten kunnen zich ofwel onder ofwel boven de armoedegrens bevinden. Voor België is dat 

€1.139/netto-per-maand voor een alleenstaande en €2.392/netto-per-maand voor een gezin met 2 kinderen.  

 

(5) De totale kostprijs van één zieke patiënt voor de samenleving (gemiddelde overheen alle 

types):  

 

Een geïnfecteerde patiënt kost geld voor de samenleving. Ten eerste moeten er allerhande medische kosten 

betaald worden (geneesmiddelen, doktersbezoek, eventuele ziekenhuisopname, etc.). Ten tweede kan een 

patiënt (of de familieleden die voor deze patiënt zorgen) niet gaan werken en dit betekent een economisch 

verlies voor de samenleving (werkloosheidsuitkeringen, verlies van productiviteit, etc.). De kostprijs die wij 

presenteren is een gemiddelde kost overheen alle types en omvat alle mogelijke kosten 

(gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.) 

 

(6) Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor toekomstige generaties dankzij het   

vaccinatieprogramma?  

 

Sommige infectieziekten kunnen door levenslange vaccinatie inspanningen uitgeroeid worden. Zo werd in 

1982 het pokkenvirus wereldwijd uitgeroeid. Momenteel zijn we dichtbij een uitroeiing van het poliovirus 

(dat kinderverlamming veroorzaakt). Volgens experts zijn ook ziekten zoals de ‘mazelen’, hepatitis B of 

‘rode hond’ uitroeibaar als we voldoende vaccineren over heel de wereld. Andere ziekten zoals ‘kinkhoest’ 

of ‘tetanus of klem’ zijn dan weer zeer moeilijk uit te roeien en zullen allicht altijd ergens blijven bestaan, 

ongeacht hoeveel we vaccineren, en ongeacht hoe weinig deze ziektebeelden nog voorkomen in België.  

 
 

(7) Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende werking van het vaccin?  

 

We maken in ons onderzoek het onderscheid tussen  

 (1) volledige zekerheid: we kunnen met 100% zekerheid stellen dat het vaccin beschermend 

 werkt en dat hierdoor alle type I, II of III patiënten kunnen vermeden worden  

 (2) onzekerheid: we kunnen slechts met 75% zekerheid zeggen dat het vaccin effectief werkt 

 zoals verwacht.  

 In beide gevallen is het vaccin wel volledig veilig.  
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Een eerste keuzeset om op te warmen…  
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk ziek) 

10 100 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

100 1000 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen? (type 3 = tijdelijk ziek) 

1000 1000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Boven armoedegrens  Boven 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

10 000€ per patiënt 30 000€ per 
patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

NEEN NEEN 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

75% zeker 100% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
   

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  
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Een tweede keuzeset om op te warmen…  
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

100 10 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

100 100 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

10 000 1000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Onder armoedegrens  Onder 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

30 000€ per patiënt 10 000€ per patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

JA NEEN 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 100% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

 
   

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  
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Een derde keuzeset om op te warmen…  

 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

50 10 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

500 100 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

10 000 5 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Onder armoedegrens  Onder 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

30 000€ per patiënt 30 000€ per patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Nee Ja 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 100% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
   

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  
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Begin van het discrete keuze experiment 
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KEUZESET 1/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

100 100 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

100 1 000 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

10 000 1 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Onder armoedegrens  Boven 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

10 000€ per patiënt 30 000€ per 
patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Ja Ja 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 100% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
   

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  

 

 

 
 
KEUZESET 2/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
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basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

10 100 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

1000 1000 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

10 000 10 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Onder armoedegrens  Boven 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

10 000€ per patiënt 10 000€ per patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Ja Nee 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 75% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
   

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  
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KEUZESET 3/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

50 50 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

100 1 000 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

5 000 5 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Boven armoedegrens  Boven 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

30 000€ per patiënt 10 000€ per patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Nee ja 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 75% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
   

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  

 

 

 
 



Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid  124 
 
 

 

KEUZESET 4/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

50 100 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

500 500 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

10 000 1 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Boven armoedegrens  Boven 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

30 000€ per patiënt 10 000€ per 
patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Ja Nee 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

75% zeker 75% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
   

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  
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KEUZESET 5/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

10 10 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

500 1000 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

5 000 10 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Onder armoedegrens  Boven 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

10 000€ per patiënt 10 000€ per 
patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Nee Nee 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 75% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
 

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  

 

 

 
 
  KEUZESET 6/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
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basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

50 100 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

1 000 500 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

5 000 10 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Onder armoedegrens  Onder 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

10 000€ per patiënt 10 000€ per patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Ja Nee 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 100% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
   

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  
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KEUZESET 7/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

50 100 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

100 100 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

10 000 10 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Boven armoedegrens  Onder 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

30 000€ per patiënt 10 000€ per patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Ja Ja 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 75% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
 

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  

 

 

 
 
  KEUZESET 8/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
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basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

10 50 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

500 100 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

1000 1000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Boven armoedegrens  Onder 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

10 000€ per patiënt 10 000€ per 
patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Ja Nee 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

75% zeker 75% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
 

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  

 

 

 
 
  KEUZESET 9/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 
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Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

100 100 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 2 = levenslang ziek) 

1000 1000 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

10 000 5 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Boven armoedegrens  Onder 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

10 000€ per patiënt 30 000€ per 
patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Ja Ja 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 75% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
 

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  

 

 

 
 
  KEUZESET 10/10 
 
Vraag: Ziekte A en B komen beiden voor bij volwassenen van 35 jaar maar kunnen door vaccinatie 
vermeden worden. Beide vaccins zijn identiek, tenzij dat hieronder anders beschreven wordt. Op 
basis van de onderstaande informatie, moet de Vlaamse overheid eerst investeren in een 
vaccinatieprogramma voor ziekte A of voor ziekte B?  
  

  ZIEKTE A ZIEKTE B 

Hoeveel type-I-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 1 = dodelijk) 

50 10 

Hoeveel type-II-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  

500 100 
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(type 2 = levenslang ziek) 

Hoeveel type-III-patiënten komen er per jaar voor in 
Vlaanderen?  
(type 3 = tijdelijk ziek) 

10 000 5 000 

Hoe rijk is de gemiddelde patiënt?  Onder armoedegrens  Onder 
armoedegrens 

Wat is de totale kostprijs van 1 zieke patiënt (gemiddeld 
overheen alle types) voor de samenleving (inclusief 
gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, etc.)? 

30 000€ per patiënt 30 000€ per 
patiënt 

Kan de ziekte op termijn uitgeroeid worden voor 
toekomstige generaties dankzij het vaccinatieprogramma?  

Nee Ja 

Hoe zeker zijn wetenschappers over de beschermende 
werking van het vaccin?  

100% zeker 100% zeker 

  
KEUZE 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte A voorrang 
moet krijgen 

⃝ Ik vind dat een vaccin 
voor ziekte B voorrang 
moet krijgen 

  
 

type-I-patiënten type-II-patiënten type-III-patiënten 

Dit type van patiënt overlijdt 

binnen de twee weken na een 

infectie. 

 

  

Dit type patiënt zal niet 

overlijden maar zal een 

levenslange handicap 

overhouden aan de infectie.  

 

 

Dit type patiënt is gedurende 2 

weken ernstig ziek.  

 

 

 
 

  Deel 3 Afsluitvragen:  
 
Q1: Op een schaal van 0 tot 10, hoe moeilijk vond u deze vragenlijst? (10 = maximale moeilijkheid) 
 
[Open answer here, ranging from 0 to 10] 
 
Q2: Ik vond deze vragenlijst: 
 

- Te moeilijk 

- Moeilijk maar doenbaar 

- Eenvoudig 
 
 
Hartelijk dank voor uw deelname.  
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10. Appendix 4: Volledige modelschattingen 
 

DCE Vlaamse bevolking vaccins voor drie-jarigen 

 

 Main effects model Model with attribute interactions Model with attribute and respondent interactions  

Term Posterior Mean Posterior 
Std Dev 

Subject 
Std Dev 

Lower 
95% 

Upper 
95% 

Posterior 
Mean 

Posterior 
Std Dev 

Subject 
Std Dev 

Lower 
95% 

Upper 
95% 

Posterior 
Mean 

Posterior 
Std Dev 

Subject 
Std Dev 

Lower 
95% 

Upper 
95% 

Aantal type-I-
patiënten 
(dodelijk) 

0,816 0,044 1,057 0,730 0,902 0,907 0,041 1,094 0,824 0,987 0,863 0,056 0,985 0,753 0,972 

Aantal type-II-
patiënten 
(langdurig ziek) 

0,068 0,004 0,097 0,061 0,075 0,069 0,004 0,106 0,061 0,078 0,049 0,009 0,051 0,033 0,066 

Aantal type-
III-patiënten 
(tijdelijk ziek) 

0,007 0,000 0,015 0,007 0,008 0,008 0,000 0,016 0,007 0,009 0,007 0,001 0,019 0,006 0,008 

Socio-
economische 
achtergrond 
alle 
patiënten[bove
n grens] 

-11,358 1,245 24,535 -
13,946 

-9,102 -13,660 1,281 28,376 -
16,264 

-
11,206 

-4,888 1,972 2,600 -9,869 -1,917 

Uitroeibaar?[ja] 24,203 1,580 37,852 21,327 27,293 28,748 1,324 42,660 26,212 31,312 34,895 1,734 56,654 31,414 38,288 

Zekerheid 
werking 
vaccin[75%] 

-20,252 1,212 27,709 -
22,770 

-
18,060 

-25,995 1,213 31,101 -
28,415 

-
23,667 

-30,311 1,470 40,697 -
33,132 

-
27,401 

Zekerheid 
werking 
vaccin[75%]*S
ocio-
economische 
achtergrond 
alle 

     10,415 1,328 24,381 7,632 12,873 15,614 1,853 32,797 11,934 19,111 
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patiënten[bove
n grens] 

Aantal type-I-
patiënten 
(dodelijk)*HID
age[18 - 24] 

          -0,040 0,130 0,123 -0,267 0,246 

Aantal type-I-
patiënten 
(dodelijk)*HID
age[25 - 34] 

          0,049 0,138 0,095 -0,192 0,284 

Aantal type-I-
patiënten 
(dodelijk)*HID
age[35 - 44] 

          0,337 0,087 0,090 0,187 0,528 

Aantal type-I-
patiënten 
(dodelijk)*HID
age[45 - 54] 

          -0,095 0,090 0,090 -0,285 0,080 

Aantal type-I-
patiënten 
(dodelijk)*HID
age[55 - 64] 

          -0,028 0,097 0,166 -0,219 0,149 

Aantal type-II-
patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[
18 - 24] 

          0,068 0,026 0,039 0,024 0,123 

Aantal type-II-
patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[
25 - 34] 

          0,015 0,019 0,056 -0,019 0,054 

Aantal type-II-
patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[
35 - 44] 

          -0,007 0,018 0,043 -0,044 0,027 
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Aantal type-II-
patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[
45 - 54] 

          0,003 0,021 0,041 -0,038 0,043 

Aantal type-II-
patiënten 
(langdurig 
ziek)*HIDage[
55 - 64] 

          0,011 0,019 0,045 -0,026 0,047 

Socio-
economische 
achtergrond 
alle 
patiënten[bove
n grens]*Q9 
cont 

          -0,011 0,001 0,033 -0,013 -0,007 
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DCE Vlaamse bevolking vaccins voor 35-jarigen 

 

 Main effects model Model with attribute interactions Model with attribute and respondent interactions  

Term Posterio
r Mean 

Posterio
r Std 
Dev 

Subjec
t Std 
Dev 

Lowe
r 95% 

Uppe
r 95% 

Posterio
r Mean 

Posterio
r Std 
Dev 

Subjec
t Std 
Dev 

Lowe
r 95% 

Uppe
r 95% 

Posterio
r Mean 

Posterio
r Std 
Dev 

Subjec
t Std 
Dev 

Lowe
r 95% 

Uppe
r 95% 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk) 

0,683 0,035 0,958 0,615 0,750 0,796 0,044 1,057 0,712 0,883 0,768 0,055 1,100 0,662 0,882 

Aantal type-II-
patiënten (langdurig 
ziek) 

0,069 0,004 0,102 0,062 0,076 0,074 0,005 0,115 0,065 0,083 0,065 0,008 0,077 0,048 0,080 

Aantal type-III-
patiënten (tijdelijk ziek) 

0,006 0,000 0,014 0,005 0,007 0,006 0,000 0,016 0,005 0,007 0,005 0,001 0,018 0,004 0,006 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven grens] 

-13,276 1,121 24,564 -
15,41
7 

-
11,06
4 

-18,361 1,287 28,912 -
20,91
8 

-
15,85
5 

-7,290 1,108 0,734 -9,600 -5,392 

Uitroeibaar?[ja] 27,830 1,392 40,449 24,89
9 

30,41
5 

33,313 1,542 49,648 30,32
9 

36,31
2 

39,526 1,831 60,641 36,01
8 

43,13
9 

Zekerheid werking 
vaccin[75%] 

-25,394 1,297 31,702 -
27,79
9 

-
22,67
8 

-33,377 1,511 35,838 -
36,37
9 

-
30,49
1 

-38,001 1,598 44,987 -
41,18
9 

-
34,96
2 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*Socio-
economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven grens] 

     11,432 1,459 26,607 8,616 14,35
1 

16,457 1,996 31,189 12,30
8 

20,29
5 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*HIDage[18 - 24] 

          -6,623 1,828 0,967 -
10,05
3 

-3,083 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*HIDage[25 - 34] 

          5,525 1,887 0,305 1,203 7,981 
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Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*HIDage[35 - 44] 

          5,401 1,594 0,195 2,329 7,891 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*HIDage[45 - 54] 

          3,901 2,908 0,965 -0,994 8,827 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*HIDage[55 - 64] 

          -9,122 2,300 0,213 -
12,72
0 

-5,107 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[1
8 - 24] 

          6,499 1,124 0,320 4,163 8,636 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[2
5 - 34] 

          5,151 1,514 0,223 2,186 7,167 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[3
5 - 44] 

          5,199 1,123 0,378 3,368 7,733 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[4
5 - 54] 

          -6,808 1,596 0,338 -9,486 -3,438 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*HIDage[5
5 - 64] 

          -5,323 3,524 1,000 -
10,83
6 

0,916 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*Q9 2 

          -0,012 0,001 0,032 -0,014 -0,010 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*Q6 binair[0] 

          0,109 0,051 0,090 0,015 0,219 

Aantal type-II-
patiënten (langdurig 
ziek)*Q6 binair[0] 

          0,004 0,006 0,064 -0,007 0,017 
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DCE Vlaamse bevolking vaccins voor 70 jarigen 

 

 Main effects model Model with attribute interactions Model with attribute and respondent 
interactions  

Term Posterio
r Mean 

Posterio
r Std 
Dev 

Subjec
t Std 
Dev 

Lowe
r 95% 

Uppe
r 95% 

Posterio
r Mean 

Posterio
r Std 
Dev 

Subjec
t Std 
Dev 

Lowe
r 95% 

Uppe
r 95% 

Posterio
r Mean 

Posterio
r Std 
Dev 

Subjec
t Std 
Dev 

Lowe
r 95% 

Uppe
r 95% 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk) 

0,719 0,040 1,095 0,646 0,801 0,772 0,048 1,150 0,683 0,872 0,528 0,073 1,224 0,384 0,666 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig ziek) 

0,072 0,004 0,102 0,064 0,081 0,068 0,005 0,109 0,059 0,078 0,006 0,017 0,036 -0,020 0,038 

Aantal type-III-patiënten 
(tijdelijk ziek) 

0,007 0,000 0,014 0,006 0,007 0,007 0,000 0,015 0,006 0,008 0,005 0,001 0,019 0,004 0,006 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven grens] 

-14,137 1,074 27,982 -
16,33
0 

-
12,11
8 

-17,228 1,286 31,241 -
19,77
3 

-
14,66
7 

-10,031 2,656 4,287 -
14,56
1 

-4,797 

Uitroeibaar?[ja] 27,248 1,313 36,786 24,61
1 

29,84
2 

31,217 1,515 39,566 28,50
2 

34,40
7 

-0,611 1,598 1,097 -3,545 2,743 

Zekerheid werking 
vaccin[75%] 

-29,572 1,340 33,215 -
32,14
8 

-
26,91
8 

-36,956 1,586 37,477 -
39,99
8 

-
33,70
1 

-27,570 5,355 4,054 -
39,70
6 

-
19,05
9 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*Socio-
economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven grens] 

     14,029 1,626 25,934 10,81
9 

17,16
1 

23,779 2,308 41,316 18,92
0 

28,01
3 

Zekerheid werking 
vaccin[75%]*Q1[Man] 

          -6,762 1,775 54,155 -
10,32
4 

-3,335 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*Q5 2[Basis] 

          -0,169 0,078 0,118 -0,309 0,000 

Aantal type-I-patiënten 
(dodelijk)*Q5 2[derde 
graad secundair 

          0,062 0,084 0,124 -0,108 0,219 
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onderwijs (middelbare 
school)] 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig ziek)*Q5 
2[Basis] 

          -0,033 0,020 0,036 -0,073 0,003 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig ziek)*Q5 
2[derde graad secundair 
onderwijs (middelbare 
school)] 

          -0,017 0,018 0,030 -0,055 0,013 

Socio-economische 
achtergrond alle 
patiënten[boven 
grens]*Q9 2 

          -0,010 0,002 0,035 -0,013 -0,007 

Aantal type-II-patiënten 
(langdurig 
ziek)*Aggregate Q10 

          0,002 0,001 0,012 -0,001 0,004 

Uitroeibaar?[ja]*Aggrega
te Q10 

          2,150 0,131 3,203 1,911 2,408 
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