Gastbijdrage

Wordt een kind gezonder
door het te laten vaccineren?

“VACCINEREN
IS EEN
EIGEN KEUZE.”

W

ie de term ‘vaccinatie’ intikt, krijgt maar liefst 3,4 miljoen zoekresultaten. Misinformatie
omtrent vaccineren ligt dan ook op de loer. Anne-Marie van Raaij-Schouten, voorzitter van
de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP), opgericht in 1994, benadrukt het belang van
betrouwbare informatie. “Informeer je vooraf en lees de bijsluiter!”

VACCINATIES EN VEILIGHEID
“Iedereen zou moeten weten
dat er geen bewijs van veiligheid
is,” vertelt Anne-Marie van Raaij.
“In tegenstelling tot medicijnen
worden vaccins niet dubbelblind placebo-gecontroleerd
onderzocht en niet getest op
farmacokinetische eigenschappen.
We weten dus niet hoe veilig een
vaccin is, omdat in vrijwel alle

onderzoeken een ander vaccin
als ‘placebo’ wordt gebruikt.
Hierdoor ontbreekt het zicht op
bijwerkingen.
Wanneer je een vaccin niet
farmacokinetisch onderzoekt
weet je niet hoe, wanneer en in
welke mate alle hulpstoffen en
additieven van een vaccin door
het lichaam worden verwerkt,
opgeslagen, afgebroken of
uitgescheiden. In bijsluiters staat:
‘Farmacokinetische gegevens’: Niet
van toepassing. Zolang deze twee
onderzoeken niet zijn gedaan zou
niemand mogen claimen dat een
vaccin veilig is.”
GEZONDHEID GEVACCINEERDEN
VERSUS NIET - GEVACCINEERDEN
Eind 2020 zijn de resultaten van
een Amerikaans onderzoek gepubliceerd met een vergelijking
tussen de gezondheid van gevaccineerde en niet-gevaccineerde
kinderen en volwassenen. “Deze
en andere onderzoeken zijn terug
te vinden op de NVKP-website.
Niet-gevaccineerde kinderen en
volwassenen bleken veel gezonder
te zijn. 27% van de gevaccineerde
kinderen kreeg een chronische
ziekte versus 6% van de nietgevaccineerde kinderen. 60% van
de gevaccineerde volwassenen
heeft een chronische ziekte versus
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VRIJE KEUS
Nederland kent een uitgebreid
Rijksvaccinatieprogramma voor
baby’s tot jongvolwassenen.
Vandaag de dag hebben we
allemaal te maken met vaccinatie
tegen COVID-19. Hebben we wel
een keus als het gaat om vaccinatie?
“Absoluut,” zegt Anne-Marie van
Raaij. “Er is de keuze voor wel,
niet, uitgesteld en/of gedeeltelijke
vaccinatie. Vaccineren is een eigen
keuze en als er ook maar enig
risico op vaccinatieschade is, moet
vaccineren vrijwillig blijven. De
NVKP is voor veilige vaccinaties,
tegen verplichting en tegen directe
of indirecte dwang. Covid-19 vormt
voor bijna 99% van de bevolking
geen probleem, waarom vaccineer
je dan niet alleen het kwetsbare
deel van de bevolking tegen
Covid-19 in plaats van de hele
bevolking?”

6% van de niet-gevaccineerden.
Van gevaccineerde kinderen heeft
8% leerproblemen versus 0,72%
van de niet-gevaccineerden.
Chronische sinusitis heeft
14,6% van de gevaccineerde
kinderen versus 0.07% van de
niet-gevaccineerde kinderen.
Diabetes komt alleen bij
gevaccineerden voor etc.
Conclusie van dit onderzoek is dat
een kind niet gezonder wordt door
het te laten vaccineren.”
Meer informatie over ziekten en
vaccins vindt u op www.nvkp.nl, waar
u ook lid kunt worden om het werk
van de NVKP te ondersteunen.
Bron: het onderzoek vaccinated-vsunvaccinated: https://www.nvkp.nl/
professionals/onderzoeken/
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