Coronaprik
als je jong en
gezond bent?
Acht redenen om het
(nog) niet te doen

Gok niet met je gezondheid.
Bescherm jezelf met informatie.
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Je hebt het vaccin niet nodig. Van een infectie met Covid-19 krijgen mensen met een
normale afweer meestal geen of slechts milde klachten. Als gezonde jongvolwassene
heb je een coronaprik niet nodig.
Je hoeft het niet te doen voor de ander. Mensen die zich door ziekte of ouderdom
kwetsbaar voelen, kunnen zichzelf laten vaccineren als zij daar voor kiezen. Jij kunt
aan hun veiligheid niet bijdragen door je te laten vaccineren. Door nieuwe corona
varianten en afnemende bescherming van de vaccins is het bereiken van groeps
immuniteit niet haalbaar.
Vaccineren levert je geen extra vrijheid op. Je hoort dat de maatregelen niet meer
nodig zijn als voldoende mensen zich zouden laten vaccineren, maar dat komt keer op
keer niet uit. Toekomstige maatregelen zullen ook gaan gelden voor gevaccineerden.
De coronaprik kan gevaarlijke bijwerkingen geven. We weten nu meer van de
bijwerkingen op de korte termijn: allergische reacties, hartontstekingen en zelfs
overlijden. De kans op blijvende schade is klein, maar niet nul. Waarom zou je dus het
risico op bijwerkingen lopen?
De langetermijneffecten van de coronavaccins zijn onbekend. Van de huidige
coronavaccins is niet bekend wat de bijwerkingen kunnen zijn op de lange termijn.
Corona-vaccins hebben een noodvergunning. De corona-vaccins zijn met grote haast
ingevoerd. De fabrikanten van de vaccins hebben slechts een voorlopige vergunning
gekregen. Zij mogen hun eigen producten keuren en hoeven pas eind 2023 met een
verslag te komen.
Er is geen vrije informatie-uitwisseling over vaccins en de behandeling van
coronapatienten. Om een besmettelijke ziekte te kunnen bestrijden is het noodzakelijk
dat dokters en andere deskundigen hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Een
vrije uitwisseling werkt als een filter: de beste ideeën blijven overeind, minder goede
ideeën verdwijnen. Bij het coronadebat wordt dit mechanisme verstoord door verscherpte controle van overheden en censuur door bedrijven als Twitter, Facebook en
LinkedIn.
Schade is voor eigen risico. Als jij door bijwerkingen van de coronaprik ziek of beperkt
raakt, is er niemand die jij verantwoordelijk kan stellen. De vaccinproducenten zijn
namelijk contractueel gevrijwaard van aansprakelijkheid waardoor eventuele schade
voor eigen rekening is. Ook de overheid zal je waarschijnlijk niet compenseren.
Houd de nieuwspagina van onze website in de gaten voor mogelijke wijzigingen en updates.
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