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Wanneer een vaccinatieplicht gerechtvaardigd (en
effectief) is
  DOOR ROLAND PIERIK, MARCEL VERWEIJ    07/09/2017    24 REACTIES

In verschillende westerse landen waren er afgelopen jaar
uitbraken van mazelen, een ziekte die tot voor kort min
of meer onder controle leek. De uitbraken worden
veroorzaakt door een dalende vaccinatiegraad, waardoor
groepsimmuniteit niet meer verzekerd is. Dit is mede te
‘danken’ aan de antivaccinatiebeweging, een relatief
kleine maar luidruchtige groep tegenstanders van
vaccinatie die zich vooral profileert op internet. In
Frankrijk en Italië is onlangs een wettelijke
vaccinatieplicht ingevoerd in een poging om deze dalende vaccinatiegraad tegen te gaan. De vraag is wat de
rechtvaardiging van zo’n vaccinatieplicht is, en of ze daadwerkelijk de vaccinatiegraad effectief verhoogt.

Onlangs schreven we een opiniestuk in dagblad Trouw waarin we in discussie gingen met mensen die stelden
dat zo’n plicht niet effectief zou zijn. In deze blogpost bouwen we hierop voort, maar willen we een sterkere
claim maken, namelijk dat een vaccinatieplicht zowel gerechtvaardigd als effectief is om uitbraken van
mazelen tegen te gaan. In dit betoog zullen we mazelen als voorbeeld nemen deze ziekte recent vaak in het
nieuws was, omdat uitbraken nog zodanig veel voorkomen dat ze een gevaar voor de volksgezondheid zijn, en
omdat dit voorbeeld op een aantal punten ons argument goed kan verhelderen.

Drie elementen rechtvaardigen vaccinatieplicht

Een vaccinatieplicht is gerechtvaardigd indien deze maatregel een op handen zijnde uitbraak van een ernstige,
besmettelijke ziekte kan voorkomen. Deze onderbouwing bevat drie voorwaarden.

Ten eerste moet het een ernstige ziekte zijn, wat voor mazelen zeker lijkt te gelden. Dat is een natuurlijk een
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waardeoordeel, maar wel een dat met goede redenen kan worden onderbouwd.[1]

Ten tweede moet het een besmettelijke ziekte zijn waarvan uitbraken effectief bestreden kunnen worden door
vaccinatie. Mazelen is wederom een goed voorbeeld: het is een erg besmettelijke ziekte – één besmet persoon
kan 20-25 mensen in een ongevaccineerde populatie besmetten en een onbeschermd persoon die in aanraking
komt met een besmet persoon loopt 90 procent kans om ook besmet te worden. Daarnaast is het vaccin veilig
(dat wil zeggen: bijwerken staan niet in verhouding tot baten) en levenslang effectief en een voldoende hoge
vaccinatiegraad levert groepsimmuniteit op die grote uitbraken effectief kan voorkomen. Al deze biomedische
uitspraken worden door bovengenoemde vaccinatiesceptici hartstochelijk in twijfel getrokken, maar deze
twijfel wordt niet breed gedragen. Integendeel, ze zijn zodanig ingebed in decennia van biomedisch en
epidemiologisch onderzoek dat we ze als wetenschappelijk aanvaard kunnen beschouwen.

In een situatie van robuuste groepsimmuniteit is iedereen beschermd, ook kinderen die nog te jong zijn om
gevaccineerd te worden, mensen die wegens allergie niet gevaccineerd kunnen worden, of mensen met
bepaalde ziekten als leukemie, die te zwak zijn om gevaccineerd te worden of wier immuniteit verzwakt is. Dit
impliceert dat dit argument voor een vaccinatieplicht voor mazelen niet automatisch werkt voor andere
ziekten. Ziekten verschillen in besmettelijkheid, ernst, en de (langdurige) effectiviteit van het vaccin. Dus zo’n
plicht moet per ziekte beoordeeld worden.

Daarmee kan dit argument ook de recent vastgestelde Italiaanse vaccinatieplicht niet (helemaal)
rechtvaardigen. De Italiaanse vaccinatieplicht omvat twaalf ziekten: polio, difterie, tetanus, hepatitis B,
hersenvliesontsteking B, hersenvliesontsteking C, mazelen, bof, rodehond, kinkhoest en waterpokken. Met
name een vaccinatieplicht voor tetanus past niet binnen dit argument omdat dit geen besmettelijke ziekte is.

De derde voorwaarde is dat, om welke reden dan ook, een uitbraak immanent is, dat wil zeggen dat er een
duidelijk risico bestaat dat een infectie zich snel kan verspreiden in de gemeenschap. Een goed voorbeeld
hiervan zou zijn als een door vrijwillige vaccinatie gegenereerde robuuste groepsimmuniteit in een
samenleving in de loop van de tijd afbrokkelt. Zolang vrijwillige vaccinatie een robuuste groepsimmuniteit
genereert, is een verplichting sowieso disproportioneel.[2]

Maar mocht die vaccinatiegraad dalen en de mazelen weer op uitbreken staan of al uitgebroken zijn, dan zijn
we groot voorstander van invoering van een vaccinatieplicht. Immers, uitbraken vormen een serieus risico
voor onbeschermde personen, inclusief kinderen die zelf nog niet weloverwogen over vaccinatie kunnen
beslissen. Daarnaast kunnen ze onderdelen van het maatschappelijk leven ontregelen, bijvoorbeeld als ouders
hun nog ongevaccineerde kind niet naar het kinderdagverblijf durven te brengen, of wanneer de uitbraak leidt
tot overbelaste (intensive care) afdelingen in ziekenhuizen.
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Zonder overheidsoptreden kan bovendien maatschappelijke onrust en polarisatie ontstaan. Ouders zullen
mogelijk de vaccinatiegraad in school en kinderdagverblijf willen weten, elkaar gaan verdenken, of elkaar
bevragen over de vaccinatiestatus van andere kinderen. Het is wenselijk dat dit – uiteindelijk politieke –
conflict primair in de politieke arena wordt uitgevochten, en dat het niet leidt tot polarisatie tussen
verschillende groepen ouders binnen de intieme gemeenschap die een kinderdagverblijf of school zou moeten
zijn. Een vaccinatieplicht is gerechtvaardigd, als die nodig is om deze effecten tegen te gaan.

Een vaccinatieplicht kan minder of meer dwingend zijn, afhankelijk van de sanctie – zie bijvoorbeeld de
wetgeving in California en Australië. Mogelijke sancties zijn: ontneming van kinderbijslag, ontzegging van de
toegang tot kinderopvang, oplegging van boete of gevangenisstraf, etc. Het proportionaliteitsbeginsel maakt
dat minder vergaande verplichtingen de voorkeur genieten boven meer vergaande – mits zij natuurlijk effectief
zijn om robuuste groepsimmuniteit te beschermen.

Botsende grondrechten

Sommige vaccinatiesceptici stellen dat een vaccinatieplicht juridisch onmogelijk is omdat ze in strijd is met de
Geneefse Conventie van 1949. De conclusies van deze conventie zijn voor het Nederlandse recht vertaald naar
het recht op integriteit van het lichaam in artikel 11 van de Grondwet. Dit is een belangrijk recht, maar net als
bij alle andere grondrechten geldt dat dit recht niet onbeperkt is. Het artikel zegt: “Ieder heeft, behoudens bij
of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Er zijn dus
beperkingen op dit grondrecht mogelijk, mits ze in een wet (in formele zin) zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld, een
politieagent mag je fouilleren, maar alleen als vermoed wordt dat je een strafbaar feit hebt begaan. Een
politieagent mag ook een arts de opdracht geven jouw bloed te onderzoeken als wordt vermoed dat je dronken
een auto hebt bestuurd.

Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam kan dus ook worden ingeperkt indien het Nederlandse
parlement een wetsvoorstel voor een vaccinatieplicht aanneemt. Zo’n vaccinatieplicht kan gerechtvaardigd
worden vanuit art. 22 van diezelfde Grondwet, waarin de overheid verplicht wordt maatregelen te nemen om
de volksgezondheid te bevorderen. Het tegengaan van besmettelijke ziekten is al lang erkend als een van de
belangrijkste reden waarom een de overheid moet ingrijpen en, indien nodig, de vrijheid van burgers mag
inperken. In dit soort gevallen botst art. 22 van de Grondwet met art. 11.

In het geval van uitbraken van besmettelijke ziekten zoals mazelen zijn er sterkte argumenten (de welbekende
Amerikaanse compelling arguments) om het recht op integriteit van het lichaam in te perken. Immers, eenmaal
besmet kun je ook anderen besmetten, en moet jouw zelfbeschikkingsrecht worden afgewogen tegen het risico
dat je de ziekte verder verspreidt. Veel vaccinatiesceptici zullen in deze afweging van grondrechten meer
gewicht toekennen aan de integriteit van het lichaam; wij denken dat in deze context meer gewicht moet
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worden toegekend aan het grondrecht dat de overheid maatregelen moet nemen ter bescherming van de
volksgezondheid.

Kinderen zijn een speciaal geval

Bij vaccinatie van kinderen is, naast het voorkomen van schade aan derden, ook een tweede argument om het
recht op integriteit minder gewicht te geven. Het gaat immers niet om de integriteit van de persoon die het
recht claimt – de ouder – maar om dat van het kind dat nog geen oordeel kan hebben over de aanvaardbaarheid
van vaccinatie. Ouders hebben met recht veel vrijheid om hun kinderen in lijn van hun eigen idee van het
goede leven op te voeden, maar ook die vrijheid is weer door andere rechten begrensd, bijvoorbeeld door art. 3
van het Kinderrechtenverdrag. Dit stelt dat bij alle regelgeving die kinderen betreft, het belangen van het kind
altijd de eerste overweging moet zijn. Het kan dus zijn dat de overheid in vaccinatieplicht instelt omdat ze het
belang van het kind om beschermd te worden tegen besmettelijke ziekten zwaarder laat wegen dan het recht
van ouders om vaccinatie voor het kind te weigeren.

 

Tot zover de normatieve argumentatie waarom onder bepaalde omstandigheden een vaccinatieplicht
gerechtvaardigd is. In het geval van risico op het uitbreken van ernstige en besmettelijke ziekten weegt het
collectieve belang van bescherming van de volksgezondheid zwaarder dan het individuele recht van integriteit
van het lichaam.

Vaccinatieplicht is effectief

Maar we willen ook nog wel een volgende stap zetten: een hypothese opwerpen over wat er vervolgens in de
samenleving gaat gebeuren als zo’n plicht wordt ingevoerd. Onze hypothese is dat door vaccinatiesceptici veel
amok zal worden gemaakt, maar dat veel ouders uiteindelijk (blij) zullen instemmen met zo’n verplichting.
We leiden dit af uit twee praktijkgevallen die zich recent hebben voorgedaan in Californië en in Australië.

Senate Bill 277 in Californië

In Californië werd in 2015 (na de mazelenuitbraak in Disneyland) de bestaande vaccinatieplicht aangescherpt.
Die plicht hield in dat kinderen die niet gevaccineerd zijn niet werden toegelaten tot scholen en
kinderdagverblijven. Ouders konden echter makkelijk op grond van religieuze of ‘filosofische’ bezwaren een
uitzondering claimen. De aanscherping hield in dat nu alleen nog maar medische uitzonderingen werden
erkend. Dit leidde aanvankelijk tot veel oproer van antivaxxers in het publieke debat. Maar het wetsvoorstel
werd met ruime meerderheid aangenomen. Vervolgens hebben vaccinatiesceptici al verschillende keren
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geprobeerd om de wet via een referendum ongedaan te maken. Maar keer op keer krijgen ze bij lange na niet
het vereiste aantal handtekeningen bijeen om überhaupt het relatief lage quorum te halen om het referendum in
gang te zetten. Twee jaar na invoering is het percentage kinderen in de opvang dat gevaccineerd is, gestegen
van 92,8 naar 95,6 procent.

No-jab-no-pay in Australië

Iets vergelijkbaars gebeurde na de invoering van de Australische no jab no pay-campagne, die vaccinatie als
voorwaarde stelt voor kinderbijslag. Ook deze invoering ging gepaard met een hoop lawaai, maar passeerde
eveneens probleemloos het parlement. En ook deze maatregel had een duidelijk positief effect op de
vaccinatiegraad. Nadat de vaccinatiegraad van 1- tot 5-jarigen al jaren rond de 90 procent was blijven hangen,
steeg deze na invoering binnen twee jaar naar 93 procent (en zou in de komende jaren nog weleens verder
kunnen stijgen). Toegegeven, dit zijn de enige twee voorbeelden die voorlopig voorhanden zijn en de grote
vraag is hoe de invoering in Italië en Frankrijk gaat uitpakken. Maar er zijn ons geen voorbeelden bekend uit
de recente geschiedenis waar de invoering van een vaccinatieplicht tot weerstand heeft geleid op een manier
dat de maatregel ineffectief bleek te zijn om de vaccinatiegraad te verhogen.[3]

Luid is niet breed gedragen

Het lijkt dus verstandig om bij de invoering van een vaccinatieplicht een luidruchtig maar smal gedragen
protest niet te verwarren met breed gedragen weerstand. Hoe kan de effectiviteit van zo’n vaccinatieplicht
verklaard worden? De ervaring leert dat veel ouders in de situatie van robuuste groepsbescherming redelijk
onverschillig staan tegenover de antivaccinatiebeweging. Tegelijkertijd hebben ze het belang van vaccinatie
onvoldoende duidelijk op het netvlies staan, omdat mazelen en andere ziekten nog maar weinig voorkomen.
Maar de Californische en Australische voorbeelden laten zien dat zodra het gevaar van uitbraak weer reëel
wordt, als kinderen weer in ziekenhuizen worden opgenomen en ouders met de neus in op de feiten worden
gedrukt, de lethargie over vaccinatiescepsis snel verdwijnt. In een eerder artikel concludeerde een van ons
over het effect van de Disneyland-uitbraak:

Ironically enough, it might require an actual first-hand experience with an epidemic outbreak to end
societal complacency towards non-vaccination and for a political community to question the
dominance of the ‘freedom of parental choice’ argument. Indeed, the Disney outbreak of January 2015
led to an outpour of public indignation over the irresponsible behavior of non-vaccinating parents, and
the risks they present to public health. A CNN/ORC poll in the wake of the Disney outbreak found that
78 per cent of respondents believed that vaccinations should be mandatory for healthy children.

http://www.latimes.com/local/political/la-me-pc-vaccine-law-foes-fall-short-in-petition-drive-for-referendum-20150930-story.html
http://www.latimes.com/local/political/la-me-pc-vaccine-law-foes-fall-short-in-petition-drive-for-referendum-20150930-story.html
https://archive.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/2016-%201%207_CA_KindergartenSummaryReport.pdf
https://archive.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/2016-%201%207_CA_KindergartenSummaryReport.pdf
https://www.nytimes.com/2017/07/24/world/australia/vaccination-no-jab-play-pay.html?mcubz=0&_r=0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/japp.12215/abstract
http://i2.cdn.turner.com/cnn/2015/images/02/23/rel2g.measles.and.vaccines.pdf
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Als ouders zich bewust worden van de gevaren van deze ziekte en hen goed wordt uitgelegd dat een
vaccinatieplicht echt nodig is om ernstige – soms fatale ziekten bij kinderen te voorkomen – dan wordt het
voor de vele twijfelaars die wel openstaan voor medische argumenten maar geschrokken zijn van verhalen
over vermeende bijwerkingen, makkelijker om vaccinatie alsnog te accepteren. Tegen de achtergrond van een
dreigende uitbraak zal  zal deze groep een goed toegelichte verplichting kunnen accepteren op een manier die
de harde kern van antivaxxers dat nooit zal willen. En het overtuigen van deze groep is meer dan voldoende
om de veilige vaccinatiegraad van 95 procent te behalen.

Niet in Nederland – nog niet

In Nederland is een vaccinatieplicht op dit moment niet aan de orde omdat de groepsimmuniteit voor mazelen
(nog) niet in gevaar is. Voldoende ouders hebben het gezonde verstand en verantwoordelijkheidsbesef om hun
kinderen vrijwillig tegen deze verschrikkelijke zieke te beschermen. De vaccinatiegraad van 0 tot 2-jarigen is
de afgelopen drie jaar wel met een procentpunt per jaar gedaald, maar de overall vaccinatiegraad lijkt
vooralsnog hoog genoeg.[4] De hoop is dat ouders vrijwillig hun verantwoordelijkheid blijven nemen, opdat
de invoering van een vaccinatieplicht in Nederland niet nodig is.

Conclusie

Samenvattend: op dit moment is een vaccinatieplicht in Nederland overbodig omdat vrijwillige vaccinatie nog
robuuste groepsimmuniteit genereert en daarmee voldoende bescherming tegen mazelen biedt. Maar mocht er
ooit een serieuze dreiging komen van een mazelenuitbraak, dan is een vaccinatieplicht gerechtvaardigd.
Daarnaast verwachten we dat die maatregel effectief zal zijn. Als een ziekte als de mazelen weer uitbreekt, en
wekelijks het aantal ziekenhuisopnames via de media wordt bekendgemaakt, zullen veel ouders zich de ernst
van de ziekte realiseren en hun kind er graag tegen willen beschermen. Tevens zullen zij het belang ervan
inzien dat andere ouders ook bijdragen aan de vaccinatiegraad en dat een vaccinatieplicht daarom redelijk of
zelfs noodzakelijk is.

Maar het is uiteindelijk aan de Nederlandse wetgever of een vaccinatieplicht zal worden ingevoerd, welke
vorm deze zal krijgen en hoe de afweging tussen de botsende grondrechten tot stand zal komen. Als zo’n
besluit wordt aangevochten is vervolgens het laatste woord aan de rechter.

 

Noten

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/juni/Vaccinatiegraad_Rijksvaccinatieprogramma_Nederland_Verslagjaar_2016
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[1] Voor de invoering van grote vaccinatieprogramma’s stierven zo’n 2.6 miljoen mensen per jaar aan de
ziekte, in 2015 moment stierven nog steeds zo’n 134.200 mensen aan de ziekte – voornamelijk kinderen onder
de vijf. Het is waar dat ondervoede kinderen met een vitamine A-gebrek extra kwetsbaar zijn, maar ook
initieel gezonde kinderen in westerse landen kunnen er flink ziek van worden, het is meer dan een simpel
griepje. Sommigen krijgen een week hoge koorts en uitslag over het hele lichaam; een bepaald percentage
krijgt ernstiger aandoeningen en kunnen hier levenslang gevolgen aan overhouden als gevolg van complicaties
bij hersenontsteking (encefalitis), ontsteking van de hartspier, longontsteking, bronchitis of oorontsteking. Als
gevolg van uitbraken in Europa zijn in 2017 alleen al 36 personen gestorven.

[2] Niet-vaccinerende ouders moeten dan wel opletten als ze gaan reizen in gebieden waar deze
groepsimmuniteit niet (meer) gegarandeerd is, inclusief steeds meer gebieden binnen Europa.

[3] De invoering van de wet blijkt in Italië te haperen maar dat lijkt meer door het (niet werkende) politieke
system verklaard te worden dan door weerstand bij ouders.

[4] Bij groepsimmuniteit gaat het nadrukkelijk om de immuniteit van de bevolking als geheel en niet alleen
onder het cohort pasgeborenen. Dit maakt dat het tijdelijk zakken van nieuwe cohorten onder de 95 procent
niet direct een gevaar oplevert. Als de trend zich langdurig voortzet zal groepsimmuniteit op termijn wel in
gevaar komen, wat bij uitbraak van de ziekte vooral zal leiden tot een epidemie onder ongevaccineerden en
degenen waarbij het vaccin niet is aangeslagen.
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dilemma’s in infectieziektebestrijding en vaccinatiebeleid. Hij is lid van de Gezondheidsraad en van de ACP
(Advies Commissie Pakket) van Zorginstituut Nederland.

Reacties

Gaby zegt
07/09/2017 op 13:38

Het opgeven vd lichamelijke integriteit is nooit gerechtvaardigd. We hoeven maar kort in de
geschiedenis terug te gaan om bewust te worden van de ellende die daar van komt. Verder zijn
vaccinaties 1. Niet effectief en 2. Absoluut niet veilig. Kom eerst maar eens met onderzoeken die dat
aan tonen.
[ZIN VERWIJDERD VANWEGE PERSOONLIJKE AANVAL]
Wat een smerige spelletjes worden er toch gespeeld voor een paar rot centen. Laten we dan ook gelijk
de Amazone wegkapen voor mijnen en industrie. Dan is de aarde straks niet meer leefbaar en vol
chronisch zieke mensen. Het zou een overheid sieren vrouwrn gewoon een jaar verlof te geven en
borstvoeding te stimuleren. Dan zijn de allerkleinsten, op natuurlijke wijze beschermd via de Moeder en
kunnen we allemaal levenslange immuniteit opbouwen ipv tijdelijke immunisatie agv een gifcocktail die
ook allerlei schadelijke neveneffecten heeft

Beantwoorden

Tom van der Meer zegt
07/09/2017 op 13:52

Beste mw Timmerman,
Bedankt voor uw reactie. Ik wil u vragen uw toon te modereren. Opmerkingen dat de auteurs

http://www.rolandpierik.nl/
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