
Iedereen moet kunnen profiteren van de kracht van vaccinatie.
Ondanks de beschikbaarheid van veilige en doeltreffende vaccins, daalt de wereldwijde vaccinatiegraad door gebrekkige 
toegang, vaccintekorten, onjuiste informatie, onderschatting van ziekterisico’s, minder vertrouwen in de waarde van 
vaccins en desinvesteringen. Vaccinatie is ontegensprekelijk een van de meest doeltreffende maatregelen voor de 
volksgezondheid. We moeten de moeizaam behaalde winst van vaccinatie behouden, maar er ook naar streven meer 
en beter te doen, om doeltreffende en rechtvaardige gezondheidszorgstelsels tot stand te brengen en de schade te 
beperken die wordt veroorzaakt door ziekte en lijden die kunnen worden voorkomen. Dit houdt ook in dat de nodige 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling moeten worden gedaan om tegemoet te komen aan onvervulde medische 
behoeften door nieuwe vaccins te ontwikkelen en bestaande te verbeteren.

Lessen van deze dag en acties die nodig zijn met het oog op vaccinatie voor iedereen en de uitroeiing 
van door vaccins te voorkomen ziekten:

1.	 Wereldwijd	 politiek	 leiderschap	 en	 engagement	 voor	 vaccinatie,	 naast	 doeltreffende	 samenwerking	 en	
partnerschappen op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau met gezondheidsinstanties, 
gezondheidswerkers, het maatschappelijk middenveld, gemeenschappen, wetenschappers en de industrie, om 
iedereen te beschermen via een aanhoudend hoge vaccinatiegraad.

2.	 Functionerende	en	financieel	duurzame	nationale	vaccinatiestrategieën	in	alle	landen,	in	lijn	met	het	streven	naar	
een universele gezondheidszorg, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

3. Sterke surveillancesystemen voor door vaccins te voorkomen ziekten, in het bijzonder ziekten die wereldwijd 
worden uitgeroeid.

4. Bestrijding van de onderliggende oorzaken van terughoudendheid tegenover vaccins, meer vertrouwen in 
vaccinatie en empirisch onderbouwde interventies.

5.	 Inzet	van	digitale	technologieën	om	de	resultaten	van	vaccinatieprogramma’s	beter	te	monitoren.

6.	 Voortdurend	onderzoek	om	permanent	gegevens	te	verzamelen	over	de	doeltreffendheid	en	veiligheid	van	vaccins	
en	de	impact	van	vaccinatieprogramma’s.

7.	 Investeringen,	waaronder	nieuwe	financieringsmodellen	en	stimulansen,	in	onderzoek,	ontwikkeling	en	innovatie	
met het oog op nieuwe of verbeterde vaccins en toedieningswijzen.

8. Vermindering van de kans op vaccintekorten door betere systemen voor monitoring, planning, aankoop, levering 
en opslag, en door samenwerking met producenten en iedereen in de distributieketen om de bestaande 
productiecapaciteit optimaal te benutten of te vergroten.

9.	 Doeltreffende,	 transparante	 en	 objectieve	 voorlichting	 door	 professionals	 op	 alle	 niveaus	 en	 in	 de	media,	 en	
bestrijding van desinformatie, mede in samenwerking met sociale media en technologiebedrijven.

10.	 Integratie	van	vaccinatie	in	de	mondiale	gezondheids-	en	ontwikkelingsagenda’s,	door	middel	van	een	nieuwe	
Vaccinatieagenda 2030.
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