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Voorkom dwang
en laat je kind
va c c i n e re n
Een vaccinatieplicht is gerechtvaardigd als te veel ouders hun
kind niet meer inenten, schrijven Roland Pierik en M a r c el
Ver weij. Dan komt de volksgezondheid namelijk in gevaar.

I
n een aantal Europese landen
brak afgelopen jaar de mazelen
uit, een ziekte die tot voor kort
onder controle leek. De oorzaak
wordt gezocht in een dalende
vaccinatiegraad en zodoende het
afbrokkelen van de groepsimmu-
niteit. Maar zoiets gebeurt niet

vanzelf: het lijdt geen twijfel dat de wilde
verhalen van de antivaccinatiebeweging
hier debet aan zijn. Frankrijk en Italië
stelden daarom onlangs een vaccinatie-
plicht in. Moet Nederland volgen?

Z o’n verplichting is gerechtvaardigd als
hiermee een uitbraak voorkomen kan
worden. Wel zijn hier voorwaarden aan
verbonden. Ten eerste moet het een ern-
stige, besmettelijke ziekte betreffen, zo-
als mazelen. Ten tweede moeten de uit-
braken goed bestreden kunnen worden
met een effectief vaccin waarvan de bij-
werkingen beperkt zijn.

Het gaat hier niet alleen om de volksge-
zondheid, maar ook om de openbare or-
de. Een uitbraak kan het maatschappelij-
ke leven ontwrichten. Overvolle zieken-
huizen, scholen die dicht moeten. Eerder
al zullen ouders informeren naar de vac-
cinatiegraad op school, elkaar gaan ver-
denken of vragen naar de vaccinatiesta-
tus van andere kinderen. Het is wenselijk
dat te voorkomen en het conflict binnen
de politieke arena uit te vechten.

Een vaccinatieplicht lijkt in strijd met
het grondrecht van zelfbeschikking en li-

Een kind kan
nog niet
beslissen over
va c c i n a t i e

chamelijke integriteit. Grondwetsartikel
11 stelt echter dat iedereen recht heeft op
onaantastbaarheid van zijn lichaam, ‘be-
houdens bij of krachtens de wet te stellen
b e p e r k i nge n’. Zelfbeschikking kan dus
worden ingeperkt, mits via de wet – bij-
voorbeeld als het parlement een vaccina-
tieplicht invoert. Artikel 22 (‘de overheid
treft maatregelen ter bevordering van de
vo l k sge zo n d h e i d’) rechtvaardigt zo’n
plicht. Juist bij besmettelijke ziekten is de
overheid de aangewezen organisatie om
vrijheid in te perken. Uw zelfbeschik-
kingsrecht wordt afgewogen tegen het ri-
sico dat u de ziekte verder verspreidt.

Bij kinderen is er nóg een argument om
de lichamelijke integriteit minder ge-
wicht te geven. Het gaat immers niet om
de persoon die het recht claimt – de ouder
– maar om die van het kind dat nog geen
oordeel kan hebben over vaccinatie. Ou-
ders hebben de vrijheid om hun kinderen
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naar hun eigen ideeën op te voeden, maar
die vrijheid is begrensd. Artikel 3 van het
Kinderrechtenverdrag stelt dat bij alle re-
gelgeving die op kinderen betrekking
heeft, het belang van het kind voorop
moet staan. Een overheid kan beargu-
menteren dat vaccinatie in het belang van
het kind is en zwaarder weegt dan het be-
schikkingsrecht van de ouders.

Wat als ouders niet meewerken? Moge-
lijke sancties zijn stopzetten van kinder-
bijslag, ontzegging van kinderopvang,
een boete of zelfs gevangenisstraf. Hier in
Nederland is de vaccinatieplicht nog niet
aan de orde omdat de groepsimmuniteit
voor mazelen (nog) niet in gevaar is. Wel
is de vaccinatiegraad van nul- tot tweeja-
rigen de afgelopen drie jaar gedaald. Als
twijfelende ouders gewoon hun gezonde
verstand gebruiken, accepteren ze die
vaccinatie. Zolang voldoende ouders dat
doen, blijft vaccinatie vrijwillig en hoeft
de overheid niet tot dwang over te gaan.

De auteurs schreven dit opiniestuk op
persoonlijke titel.
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