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’Gezonde tieners inenten
is de omgekeerde wereld’

OPINIE Vijf medici Artsen Covid Collectief

,,Laten we
kinderen niet
als schild
gebruiken”,
vinden de
medici van het
Artsen Covid
Collectief.
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Het was maandag 17 mei, rond half
negen in de ochtend, toen er een
belletje kwam van de nieuws-

dienst. ‘Laat die pro-formazitting in
Roermond rondom die Amerikaanse
huurmoordenaars en Zwitserse zaken-
man maar schieten. Rijd maar door
naar België, daar is van alles aan de
hand’.

Van de ene vermeende moordenaar
naar een potentiële andere: in dit geval
een half uurtje rijden. Ene Jürgen Co-
nings had de bekende Belgische viro-
loog Marc van Ranst ernstig bedreigd
en had zich zwaarbewapend verstopt in
de bossen rond Dilsen-Stokkem. Zijn
auto was, met boobytrap, gevonden
nabij woonwijk Grote Homo.

Een zinderend onderwerp natuurlijk,
maar wat doe je dan als verslaggever ter
plaatse? Rondneuzen, informeren bij
bewoners aan de rand van het bos en
verder wachten, wachten en nog eens
wachten. Laat in de middag kwam er
ineens een melding: politie en leger
verzamelt zich bij een parkeerplaats in
Maasmechelen en vertrekt vandaar
voor ‘een actie’. Niemand kon vertellen
wat die actie inhield, maar met al die
gepantserde voertuigen, politiewagens
en tot de tanden toe bewapende eenhe-
den was het veelbelovend.

Wat volgde was een soort Peppi en
Kokki-achtervolging, waarbij journalis-
ten de zigzaggende stoet van politie en
leger volgde, om ze uiteindelijk kwijt te
raken omdat ze allemaal een andere
kant op gingen.

Die nacht was het opnieuw wachten
geblazen, bij een punt aan de rand van
de Mechelse Heide, waar wederom
voertuigen af- en aanreden, en geen
agent kon vertellen wat er nou precies
gebeurde. ,,Ik hou mijn mond, ik ken
jullie journalisten”, zei een van hen
terwijl ze lachend wegliep.

Een lastig dilemma. Je weet dat er in
het pikdonker niks wordt gevonden,
maar moet er rekening mee houden dat
dat wel gebeurt. Dus blijf je daar, in het
holst van de nacht. Zo ging het dagen-
lang. Loeren. Turen naar voertuigen.
Tweeten over opnieuw een legertruck
met soldaten.

Waren ze niet op de bonnefooi aan
het speuren? Ik kreeg een interessante
tip dat er op de Mechelse Heide werd
gezocht omdat een wildcamera was
uitgezet: dat had vast Conings gedaan.
Maar was het geen dwaalspoor en zat-ie
heel ergens anders? Het federaal parket
ontkende het niet, maar wilde er verder
niks over zeggen. Na vijf dagen, bij het
einde van de intensieve zoektocht, taai-
den de meeste journalisten af.

Het zou nog een krappe maand duren
voor de Belg werd gevonden. Dood, en
niet op de Mechelse Heide die zo inten-
sief werd uitgekamd. Zijn lichaam lag
niet ver van zijn auto, in het Dilserbos
en werd geroken door een fietsende
burgemeester, waarna een jager hem
vond: in het zwart gekleed, bij een
boom, met – zo waren de eerste berich-
ten – kogels in zijn hoofd. Hij moet er al
drie weken hebben gelegen, wees een
eerste onderzoek uit. 

Een trieste climax van een al even
trieste zaak.

Trieste climax

Nachten wachten op
nieuws over Conings

Bij eerdere vaccinaties,
zoals hier in 2019 tegen
meningokokken, hadden
de opgeroepen tieners zelf
baat; bij een eventuele
inenting tegen Covid-19 is
dat niet het geval, redene-
ren de artsen. 
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De Gezondheidsraad heeft geadviseerd
om kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit

medisch-risicogroepen te vaccineren met
Pfizer tegen Covid-19. Het wachten is nu

op een advies over het inenten van ge-
zonde kinderen vanaf 12 jaar. Een groep

medici is hier zeer bezorgd over.

D
e kans dat gezonde
kinderen ernstig
ziek worden van
Covid-19 is zeer
klein. Het risico te

overlijden is nagenoeg nul.
De overgrote meerderheid
krijgt meestal geen of
slechts milde klachten. Het
Europees medicijnagent-
schap (EMA) heeft de coro-
navaccins voor volwassenen
een ‘voorwaardelijke’ goed-
keuring gegeven ’uit nood-
zaak’. Voor gezonde kinde-
ren is er echter geen enkele
noodzaak. Zij hebben even-
min een belangrijk aandeel
in de verspreiding van het
coronavirus, meldt ook een
recente editorial in de voor-
aanstaande British Medical
Journal.

Moeten we gezonde kin-
deren met een heel leven
voor zich gaan vaccineren
om mogelijk kwetsbare ou-
deren te beschermen? Jaap
van Dissel stelt dat het vac-
cineren van kinderen zou
kunnen helpen om het R-ge-
tal te verlagen. Epidemio-
loog en kinderarts dr. Patri-
cia Bruijning (UMC Utrecht)
zei hierover in Het Parool (7
juni): ,,Je moet kinderen
vaccineren als dat voor hen-
zelf voldoende nut heeft,
niet enkel omdat het de R-
waarde onder de 1 houdt.” 

Wij zijn het hartgrondig
eens met collega Bruijning.
Nog nooit is in Nederland
grootschalig een vaccin aan
kinderen gegeven waarbij
zij zelf niet direct baat had-
den. Als kinderen voor het
eerst in de historie worden

gevaccineerd ’voor een an-
der’, dient de veiligheid on-
omstotelijk vast te staan.
Maar de veiligheidsdata, en
daarmee die zekerheid, zijn
er nog niet. 

Bijwerkingen
EMA heeft het Pfizer-vac-

cin ‘voorwaardelijk’ goedge-
keurd voor kinderen vanaf
12 jaar op basis van één on-
derzoek. Daarin zijn slechts
duizend gevaccineerde tie-
ners vergeleken met dui-
zend ongevaccineerde con-
troles. Het veiligheidson-
derzoek beperkte zich tot
slechts twee maanden. Het
onderzoek was daarmee
veel te kort en te beperkt om
eventuele bijwerkingen op
(middel)lange termijn op te
kunnen sporen. Over moge-
lijke schade op de lange
duur tasten we zelfs volledig
in het duister. 

En dit terwijl de drama’s
door het Mexicaanse griep-
vaccin helaas nog in het ge-
heugen staan gegrift. Na de
vaccinatiecampagne van
2009 ontwikkelden ook ver-
schillende Nederlandse kin-

deren narcolepsie, een inva-
liderende ‘slaapziekte’. Het
was een bijwerking die pas
gaandeweg aan het licht
kwam. Zoals nu myocardi-
tis, ofwel ontsteking van de
hartspier, ineens een bij-
werking lijkt te zijn van het
Pfizer-vaccin bij jongeren. 

Gok
Laten we geen gok nemen

met de gezondheid van onze
kinderen om de R-waarde
onder de 1 te houden. Zij
hebben al te veel moeten op-

offeren de afgelopen ander-
half jaar en de jeugd is de
toekomst. Laten we hen niet
als ‘schild’ gebruiken: wij
moeten onze kinderen be-
schermen, en hun lichame-
lijke integriteit niet opoffe-
ren voor volwassenen. Dat is
de omgekeerde wereld.

Gezondheid
En laten we evenmin een

gok nemen met het rijksvac-
cinatieprogramma. Door
kinderen bloot te stellen
aan een vaccin waarvan mo-
gelijke nadelige effecten nog
onvoldoende in kaart zijn
gebracht, zet je niet alleen
hun gezondheid op het spel. 

Ook het vertrouwen in het
rijksvaccinatieprogramma,
dat verder uitsluitend be-
staat uit vaccins met een
echte EMA-goedkeuring
(geen ‘noodvergunningen’),
kan worden geschaad. 

In Duitsland is men ver-
standig. Daar heeft het we-
tenschappelijk adviesor-
gaan STIKO afgeraden om
gezonde kinderen vanaf 12
jaar te vaccineren. Onze Ge-
zondheidsraad zou er ver-
standig aan doen om die lijn
te volgen.

Hannah Visser, internist infec-
tioloog; prof. dr. Theo Schet-
ters, vaccinoloog en immuno-
loog; Jan Vosters arts Maat-
schappij en Gezondheid (n.p.);
André Steketee, huisarts;
Huib Pieter Rutten, huisarts.
Allen verbonden aan het
Artsen Covid Collectief. Bij
deze stichting zijn 1559 medici
aangesloten. 
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