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T
oende jongstedochter vaneenvan
onsnaarhetkinderdagverblijf ging,
lagerkortdaarvooreenbrief opde
matmetdemededelingdatermeer-
dereniet-gevaccineerdekinderenop

debaby- enpeutergroepzaten.Onzebabywas
nog te jongomalleprikkenalgehad tehebben:
wasdit eenrisicovoorhaargezondheid?Een
persoonlijkeFacebook-posthierover,mondde
uit ineenellenlangediscussiemet tientallen
oudersdieerallemaalwatandersvanvonden.
Ganaareenanderkinderdagverblijf, steldede
eenvoor. Jehebtdie rommelnietnodigvoor
eengezond lijf, steldeeenander. Eenbombar-
dementaan feiten,meningenenvisies schoot
vanhetbeeldschermaf.
Diediscussie verliepexemplarischvoorhet

maatschappelijkedebatovervaccineren;pro-
prikkers verwijtende ‘antivaxers’ domheiden
egoïsme,niet-entersdoenomgekeerdvaakhet-
zelfde.Maar ‘dom’ isdegroepniet-prikkers
niet.Uit recentpromotieonderzoekvan Jorien
VeldwijkvandeUniversiteitUtrechtblijktdat
veelniet-vaccineerders relatief hoogopgeleid
zijn (mbo/wo), zeerbewust levenenzichver-
diepen inhungezondheid. Tegelijkhebbenze
doorgaansgeenmedischeopleiding: zehalen
hunkennis vanhet internet, opaldannietbe-
slotenFacebook-groepenenviaandereouders,
waardoorzeontvankelijk zijnvoormisinfor-
matie.

Nuzijnerweinigonderwerpenwaarover zo-
veelwetenschappelijke consensusbestaat als
vaccineren.Vaccins zijn, samenmetdeverbete-

Voor een groeiende groepouders is het vaccinerenvanhunkinderen geen
vanzelfsprekendheid. Inhunwereldbeeld spelenwetenschappelijke feiten

eenondergeschikte rol. Een profiel vandenieuweniet-prikker.
DoorHidde Boersma enAnnemiek Verbeek FotoRein Janssen

Volksgezondheid

Prikangst

Halverwege 2015 overleed een
Spaans niet-gevaccineerd jongetje
van zes jaar aan difterie. In Spanje
kwamde ziekte sinds 1986 nietmeer
voor. Het laatste Nederlandse sterf-
geval aan deze zeer besmettelijke
bacteriële infectie dateert van 1994.

De laatste grotemazelenuitbraak in Ne-
derlandwas in 2013-2014, voornamelijk
in gemeentenmet een vaccinatiegraad
onder de 90 procent.Deuitbraak trof
vooral nietgevaccineerde,orthodox-
protestante schoolkinderen.Ruim
2.600mensen (vooral kinderen)wer-
den ziek, waarvan 182 zijn opgenomen
in het ziekenhuis. Eén kind overleed aan
de complicaties vanmazelen.

In 2014werden in Berlijn 145 kin-
deren ziek door demazelen. Eén
ongevaccineerde dreumes van 18
maanden overleed.

UITBRAKEN:
WIE,WAT,WAAR?

ringvandehygiëneendeontdek-
kingvanantibiotica,debelang-
rijkstemotorachterdegestegen
levensverwachting indevorige
eeuw.Rond 1900stierf nog 1opde
5kinderenvoorhunvijfde levens-
jaar,meestal aan infectieziektes
dienunietmeerzijndaneenvage
herinneringuithet verleden.
Maarniet-prikkers lijkenongevoe-
lig voordeze feiten,watdevraag
oproeptwatdanwélbelangrijke
drijfverenzijnvoorhunoncon-
ventionelekeuze.
Devaccinatiegraad inNeder-

land is al jarenonveranderdhoog
metgemiddeld95procent. Van
oudsherzijnhetmetnamestreng
religieuzegemeenschappenopde
biblebelt, (eenstrook tussenZee-
land totOverijssel), enantroposo-
fische scholenwaardatpercen-
tage fors lager is.Naastdeniet-be-
wuste (door slordig- of nalatig-
heid)niet-prikkers isdaarde laat-
ste jareneennieuwegroepouders
bijgekomen,die zichzowel ideo-
logischalsgeografischminder
makkelijk laatdefiniëren. Inan-
dereWesterse landen isdiegroep
bewusteniet-vaccineerdersal een
stukgroterdanhier. InGroot-Brit-
tanniëdaaldehetpercentageou-
dersdathunkinderen inentte te-

genbof,mazelenenrodehond
(BMR) tussen 1996en2004van92
naar80procent.Ondertussen is
hetpercentageweergestegen,
maarer zijnnogsteedsdelenvan
het landwaardat rondde80 isge-
bleven.Ook indeVerenigdeStaten
ishetniet-prikkenaangeslagen:
opsommigescholen inrijkebuur-
tenvanLosAngeles ligthetper-
centagegevaccineerdekinderen
zelfs lagerdan inZuid-Soedan.Het
aantaloudersdat zichzorgen
maakteovervaccinaties steeg in
deVS indeperiodevan2000tot
2009met 163procent, zobleekuit
onderzoek.

InNederland lijktdenieuwe
groepbezigaaneenopmars, al
moetenwedoorhetontbreken
vanhardecijfers afgaanop indica-
ties.DeNederlandseVereniging
KritischPrikkenzegtbijmonde
vanvoorzitterAnne-Marie van
Raaij een ‘enormestijging’ te zien
inhetaantal vragenenverzoeken
ominformatie. ‘Tot een jaar terug
kregenwezo’nachtà tienvragen
perweek,nukrijgenweerzeker
vijftienpermail ennogevenveel
telefonisch.Daarnaast ishetaan-
talbezoekenaanonze site enorm
gestegen.’OokhetRIVM,dathet
rijksvaccinatieprogrammauit-

KRITISCHE
WEIGERAAR

Esther (zewil niet
met haar achternaam
in de krant), moeder

van 3 zoons

‘Het is de aard van het
beestje om ons in te le-
zen en zelf een keuze
te maken, in plaats van
de menigte te volgen.
Toen we bij ons eerste
kind begonnen met
vaccineren zonder
echte kennis van za-
ken, voelde dat niet
goed. De informatie

van het RIVM vind ik te
sturend, daarom zijn
we zelf op zoek ge-
gaan naar informatie.
Alle plussen en minnen
tegen elkaar wegstre-
pend kwamen we tot
de beslissing te stop-
pen met het vaccina-
tieprogramma. Onze
jongste twee kinderen
hebben geen vaccina-

ties gehad.’
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voert, zietdegroepoudersvoor
wievaccinerengeenvanzelfspre-
kendheid is, stijgen. Zij verwacht
datdegroep ‘twijfelaars’ zal
groeien totmaar liefst 20procent
vanalleouders (nu isdat 10pro-
cent).Hoeveel vanhenuiteinde-
lijkbeslissenhunkinderenniet te
vaccineren, is lastig tevoorspel-
len.

Deniet-vaccineerders zijnmoei-
lijk ineenhokje te stoppen, zo
blijktuit eenrondgang langs22
oudersdiehunkinderenniet, of
selectief, ingeënthebben. Er zitten
spiritueleoudersbij, anarchisten
enholistenen ‘gewoon’ eigen-
wijze typesdieniets voorzoete
koeknemen.Ze levenenetenbe-
wust, vindendewetenschap te
sturendof ‘kiezenvoorvertrou-
wenen liefde inplaats vanangst’.
Watdezeouders inalhundiversi-
teit gemeen lijken tehebben: een
sterkehangnaarautonomieen
eengrootwantrouwen jegens in-
stituties alshetRIVM.
Het is eengroepmensendieeen

zekerongemakvoeltbijdemo-
dernemaatschappij.Deouders
hebbenhetgevoeldegreep tezijn
verlorenophun leven,omdatveel
beslissingenvoorhungenomen
worden,dooroverheden,

In datzelfde jaar werd ook een groot
aantalmedewerkers en bezoekers
vanDisneyland in Californië besmet
met demazelen. Eenvijfde van de
patiëntjes moest in het ziekenhuis
opgenomen worden. Het overgrote
deel van de patiënten was niet ge-
vaccineerd.

In 2008 kregen bijna veertig kinde-
ren, en twee ouders, van twee vrije
scholen uit Den Haag de mazelen.
Vier kinderen werden in het zieken-
huis opgenomen. Van een van die
scholen is bekend dat de vaccinatie-
graad voor de tweede vaccinatie te-
gen bof,mazelen en rode hond (met
9 jaar) slechts 65 procentwas.

Bij de mazelenuitbraak in de Ne-
derlandse biblebelt van 1999-
2000 werden 3.292 mensen ziek,
vooral kinderen, waarvan er drie
overleden.

In 2013 kregen elf kinderen rode
hond op een basisschool op de de
Biblebelt. In dezelfde regiowerden
in 2004 en 2005 tweeëndertig
zwangeren besmetmet rode hond.
Twee van hun kinderen overleden en
veertien kinderen werden met ge-
boorteafwijkingen geboren.
Bron: RIVM
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bedrijvenen instanties. Zewillende
macht teruggrijpenenzélf keuzesmakenom-
trentvoeding,onderwijs, levensstijl en –dus
ook –gezondheidszorgvanhungezin.
Het ispreciesdatwatdeAmerikaanse schrijf-

sterEulaBiss stelt inOn Immunity, doordeNew
York Timesuitgeroepenals eenvande tienbeste
boekenvan2014.AlsBiss inverwachting is van
haareerstekind,gaat zeopzoeknaardeach-
tergrondvandeantivaccinatiebeweging,waar
veel vanhaarvriendenenkennissenzich tot
aangetrokkenvoelen.

Zeontdektdatdeniet-prikkereensoort anti-
kapitalistischstatementwilmaken.Het is een
daadvanverzet tegenhetgrootkapitaal ende
globalisering,waarvanBigPharmadeexpo-
nentbijuitstek is.Niet-prikkers zienvaccinsals
eenuitwasvande industrialisatie, demotor
achterdevergiftigingvandeplaneet envan
elkaar.

Biss –diehaarkindwel liet vaccineren –ont-
waartbij veel vandeniet-prikkers eennostal-
gienaarhetpre-industriële tijdperk,waarze
zelf ookgevoeligvoor is.Het is eenverlangen
naareen tijdwaarindesamenlevingoverzich-
telijkerwas.Dezelfdenostalgiemanifesteert
zich ineenhangnaarkleinschaligheidenhet
etenvanpuurenonbewerkt voedsel, dat recht-
streeksvandeboerkomt.Dezegroepmensen
zijnde ideologischeerfdragers vande 18e-
eeuwse filosoof Jean JacquesRousseau,die in
dewildemensde idealemenszagen indemo-
derne,decadente samenlevinghetverval.
Veel vanBiss’ vrienden, enookdemensendie

wij spraken, combineerdenhunnostalgiemet
een ideaal van ‘puurheid’ vanhet lichaam,dat
pastbinnenhetnatuurlijkheidsideaal van
Rousseau. Eengezond lichaamiseenonaange-
tast lichaam.Baby’s vormendaarbijhet toon-
beeldvanpuurheidenmoetenzo langmoge-
lijkwordenweggehoudenvandebuitenwe-
reld.

Zulkedenkbeeldenwordenversterktdoor
berichtenoverde staat vandeplaneet enonze
gezondheid, zoalsdievanafgelopenapril, toen
bleekdatdeonkruidbestrijderglyfosaat terug
tevinden is inurine,bier enbrood.Wasde
aardevroeger schoonenpuur,demoderne
wereld is vuil enverziekt – endoorniet te vacci-
nerenblijftde illusionairebarrière tussenhet
purekindendebuitenwereld in stand.Dathet
juist vaccins zijndiebeschermentegen ‘aanval-
len’ vanbuitenaf, pastniet indeze romantische
puurheidsideologie.
Watdaarnaastbijdraagtaanhetwantrou-

wentegenvaccins, isdegrotemachtsongelijk-
heid tussenoudersendegenendiebeslissin-
gennemenovervaccinaties.Dewetenschap is
eenondoordringbareautoriteitmetveel
macht, steltMarkLargent,hoogleraarweten-
schapsbeleidaanMichiganStateUniversity in
zijnboekVaccine: TheDebate inModernAmerica.
Wetenschappershebbenkennisdienietbe-

VACCINATIEGRAAD
In 2015 was de vacci-
natiegraad in Neder-
land hoog en stabiel,
met 92 tot 99 pro-

cent (variatie in regio
en per vaccin). Uit-
zondering is de HPV-
vaccinatie, die be-

schermd tegen baar-
moederhalskanker en
pas op 12-jarige leef-
tijd wordt gegeven.
Die komt niet boven
de 62 procent uit.
De dekkingsgraad
van de laatste BMR
(bof, mazelen, rode
hond) – en DKTP (dif-
terie, kinkhoest, teta-
nus, polio) – vaccina-
tie bij 9 jaar is 93 pro-
cent; lager dan het
door deWereldge-

zondheidsorganisatie
(WHO) gestelde doel

van 95 procent.
De gemiddelde vacci-
natiegraad op vrije
scholen (met antro-
posofische basis) is
78 procent. Onder
reformatorische ge-
meentes in Neder-
land (circa 250.000
leden) is die gemid-
deld 60 procent.

Bron: RIVM

schikbaar is voordegewone
mens, enzijnonderdeel vaneen
sociaalnetwerkdat invloedheeft
opbijvoorbeeldbeleidsmakers.

Datwektwantrouwen,water-
toe leidtdatmensenhet internet
afstruinenopzoeknaareense-
condopinion. Zebelandenniet
zelden indepseudo-
wetenschappelijkehoekenkrij-
gen informatiediehunsterkt in
hunwantrouwen.
Aldezeontwikkelingensamen,

hebbener toegeleiddatniet-vac-
cinerenonderdeel isgeworden
vaneenwereldbeeld.Hetgaatniet
omfeiten,maaromgevoel: vacci-
neren is eenkwestie vanwaarden
geworden. Sterkergesteld: inde
ideologische strijdoverhoewede
maatschappijwillen inrichten,
meerofminderkapitalistisch,
zijnvaccinaties eenonmisken-
baar symboolgeworden.

Dekeuzeomjekindniet in te
enten,wordtdaarnaast vergemak-
kelijktdoordatdegevolgenvan
veel ziektesuitonscollectievege-
heugenzijnverdwenen.Debij-
werkingenwinnen indehuidige
bijna infectieziektevrije samenle-
ving juist aanbelang.Watdaarbij
niethelpt, isdat zeldzamemaar
reëlebijwerkingenalskoorts en
stuipen inFacebookgroepenals
VaccinVrij (bijna 13.000 leden)op
eenhoopwordengegooidmet
verzonnenof albreeduitont-
krachteclaims, zoalsde link tus-
senvaccinatie enautisme.
Vaccinsgaanaanhuneigensuc-

ces tenonder.HansVanVliet, be-
trokkenbijhetRijksvaccinatie-
programma vandeRIVM: ‘De
keuzeomniet te vaccineren is van-
uithet individubekekendemeest
rationele.Degroepsimmuniteit
verzekert jekind immersvanbe-
scherming, terwijlhet tegelijker-
tijdgeenrisico looptopeventuele
bijwerkingenvanhetvaccin.’

Het isdekeuzevande free-rider,
diedegezondheidvanzijnof haar
kindbovendegezondheidvande
samenlevingstelt.Opvallend is
dat zeker zesvandedooronsge-
sprokenouders inziendat zijmee-
liftenopdekeuzevananderenom
wél teenten; zeerkennenhetbe-
staanvangroepsimmuniteit en
beschouwenhetals een ‘veilige’
keuzeomhunkinderendaarom
niet te vaccineren.

Waardenmogendandoorslag-
gevendzijn indekeuzeomwelof
niet te vaccineren,doorartsen,be-
leidsvoerdersenanderedeelne-
mersaanhetdebatwordtnog
steedsgedaanalsof het een feite-
lijkediscussie is.Of hetnuoff- of
online is, overalwordtgepoogd
omdeniet-vaccineerder teover-
tuigenmetwetenschappelijkear-
gumenten.

Dat zal echterniet lukken, inte-
gendeel:hetwerktaverechts. In
eenAmerikaans-Engelsonder-
zoekuit 2014probeerdenweten-
schappersopverschillendema-
nierenmisinformatieovervaccins
teontkrachten,maargeenenkele
methodewaseffectief: uiteinde-
lijk stondendeoudersdiedeze in-
formatie tot zichnamen, juist arg-
wanender tegenovervaccinsdan
vóórdestudie.Dieuitkomst
strooktmetonderzoekvande
AmerikaanseYale-psycholoogDan
Kahan,die in2010ontdektedatals
mensenvanuit emotionelewaar-
denovertuigdzijnvaneenstand-
punt, zedaar zelfsharder ingaan
gelovenals zewordengeconfron-
teerdmet tegenstrijdige feiten. In
zijn studieginghetoverklimaat-
verandering, kernenergieenwa-
penbezit,maarvaccinatiespassen
inhetzelfde rijtje.
Hoehetdanwelmoet?Datwe-

tenexperts eigenlijknauwelijks.
Wellicht zouhethelpenals zorg-
professionals échthetgesprek
aangaan– indeeersteplaats luis-
teren inplaats vanovertuigen–zo-
dat ruimteontstaatomdeonder-
liggendeangstenvanvaccinatiet-
wijfelaarsboven tafel tekrijgen.
Overheden, instituties en farma-
ceutischebedrijvenmoetenbo-
vendienwerkenaanvertrouwen.
Dat zijnechtergeengemakkelijke
opdrachtenenzekergeenwaar-
meeopkorte termijn resultaten
behaaldkunnenworden.

Onskindginguiteindelijkwel
naarhet eerdergenoemdekinder-
dagverblijf enwerdgelukkigniet
besmetmetwelkeengekinder-
ziektedanook.

Vooreen8maandenoudebaby
inDenHaag liepdat in2014an-
dersaf:hijwerdbesmetmetde
mazelendooreenniet ingeënt
kindvandenaastgelegenbuiten-
schoolseopvangenoverleefde ter-
nauwernood.

95%
is de gewenste

dekkingsgraad voor

vaccinaties

(Bron:WHO)


