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Utrecht, 5 juli 2021     

 

Geachte , 

Vorige week kwam de Gezondheidsraad met een positief advies over het vaccineren van 

gezonde kinderen en jongeren tegen het SARS-CoV2-virus. Minister De Jonge deed een dag 

later al een directe oproep aan alle jongeren om een afspraak te maken voor de vaccinatie. Hij 

vindt het inenten van jongeren `evident` en `onvermijdelijk`. 

Via deze weg wil het Artsen Covid Collectief zijn zorgen kenbaar maken omtrent deze kwestie. 

Ook roept het hierbij uw organisatie op om juist in deze tijd op te blijven komen voor het belang 

en de rechten van kinderen.  

Het Artsencollectief onderstreept het belang van het Rijksvaccinatieprogramma tegen de 

bekende kinderziektes. Het Artsencollectief vindt het echter ethisch onacceptabel én medisch 

niet verantwoord om kinderen te vaccineren met de huidige coronavaccins.  

 

10  redenen waarom kinderen en jongeren niet de COVID-19-vaccins 

zouden moeten krijgen 

 
1. Kinderen en jongeren hebben voornamelijk géén of milde klachten van een infectie met 

het coronavirus. Het risico op overlijden is voor hen nihil. Zij hebben op geen enkel 

moment de zorg belast. Er geldt dus geen enkele noodzaak om kinderen te vaccineren. 

Voor volwassenen is er een tijdelijke voorwaardelijke goedkeuring afgegeven vanwege 

dringende nood. Deze noodzaak gaat niet op bij kinderen. 

2. Er wordt een ongebruikelijk hoog aantal bijwerkingen en overlijdens gerapporteerd na 

inzet van COVID-19-vaccins in vergelijking met andere vaccins. Sommige bijwerkingen 

komen vaker voor bij jonge mensen; een voorbeeld hiervan is myocarditis, oftewel 

hartspierontsteking. Dit zou afbreuk doen aan het eerste principe van onze artseneed: 

“vooropgesteld geen schade doen”. 

3. (Middel)langetermijn gegevens over de veiligheid van deze vaccins ontbreken volledig. 

Het Pfizervaccin is bijvoorbeeld op slechts een duizendtal kinderen getest, die tot nu toe 

maar twee maanden zijn gevolgd. Kinderen hebben nog een heel leven voor zich. 

Eventuele schadelijke effecten hebben voor hen een veel grotere impact dan voorj 

volwassenen. 

4. Zowel de vaccins van Pfizer en Moderna als AstraZeneca en Janssen, zijn gebaseerd op 

een niet-vaker gebruikte techniek, waarvan korte- en langetermijneffecten ook voor 



volwassenen nog niet bekend zijn. Eventule langetermijneffecten zullen pas na 2023 

worden gepubliceerd wanneer de fase 3-studies bij volwassenen afgerond zijn. 

5. Het vaccinatiebeleid gaat ervanuit dat de voordelen van vaccineren de eventuele risico’s 

ervan duidelijk overtreffen. De kosten-batenanalyse wijst in dit geval echter op potentieel 

ernstige schadelijke effecten en geen enkel voordeel voor kinderen en jongeren. 

6. Kinderen hebben geen belangrijk aandeel in de verspreiding van het coronavirus. Er 

treedt slechts minimale transmissie van kinderen naar volwassenen op. Het sluiten en 

weer openen van scholen heeft geen impact gehad op het verloop in ziekenhuis-

opnames of overlijdens.  

7. Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van kinderen juist een verlichtend effect op 

ziekte bij volwassenen zou kunnen vormen. 

8. Het is onethisch om kinderen risico te laten lopen zogenaamd om volwassenen te 

beschermen. 

9. Van de verschillende vaccins is nog niet aangetoond dat het een relevant effect heeft bij 

kinderen. Het is nog onbekend of vaccineren een ernstig beloop, ziekenhuisopnames of 

sterfte voorkómt. Deze zaken komen echter zo weinig voor bij kinderen dat dit 

waarschijnlijk nooit aangetoond kan worden. Ook is van de vaccins niet bekend of het 

überhaupt virusoverdracht stopt. Het argument dat kinderen dit zouden moeten doen 

voor “de ander” gaat niet op. 

10. Natuurlijke immuniteit tegen het SARS-CoV2-virus is bij kinderen robuust, en werkt 

mogelijk beter en langer dan vaccinatie. Voor kinderen is dit een veilige optie. 

 

Concluderend is er dus geen enkele medische of maatschappelijke noodzaak om kinderen en 

jongeren massaal te vaccineren, óf om restricties en drang op te leggen aan degenen die niet 

gevaccineerd (willen) zijn. Zoals in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind staat, moet het 

belang van het kind voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. 

Het is onze intentie om goed onderbouwde argumenten te delen met uw organisatie, ten 

behoeve van de bescherming van kinderen en het waarborgen van hun rechten.  

Wij hopen dat u zich mede op basis daarvan krachtig zult inzetten niet alleen tegen de massale 

vaccinatie van kinderen maar ook tegen het uitoefenen van psychologische druk op kinderen en 

hun ouders.   

Voor verdere toelichting zijn wij bereid en bereikbaar via bovenstaand emailadres. 

 

Hoogachtend, 

 

E. Peeters, voorzitter  

Namens Stichting Artsen Covid Collectief 

 


