Gezonde kinderen
vaccineren
tegen corona?
Waarom
eigenlijk?
Gok niet met de gezondheid
van je kind (jonger dan 12).
Bescherm je kind met
informatie.
Lees hier 8 overwegingen
voordat je een besluit neemt.

www.artsencollectief.nl/waarom
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Het coronavirus is ongevaarlijk voor deze groep De kans op ernstige ziekte is voor
gezonde kinderen erg klein. Zij kunnen het zich prima ‘veroorloven’ om een coronainfectie door te maken. In ons land hebben de meeste kinderen onder 12 jaar al corona
gehad, en beschikken daardoor over langdurige immuniteit.
Kinderen zijn geen ‘verspreiders’ De meeste kinderen krijgen geen of slechts milde
klachten van corona. Ze steken anderen dan ook nauwelijks aan: het zijn vooral de zieke
mensen die anderen ziek maken.
Vaccineren doe je voor jezelf, en niet voor een ander Vaccineren doe je voor jezelf om
de kans op ernstig ziek worden kleiner te maken. Bij kinderen is het beloop in bijna alle
gevallen al erg mild en bereik je daarom weinig met het vaccin. De afweer die je opbouwt
door vaccinatie neemt in de loop van de tijd af en beschermt minder goed tegen varian
ten. Je kunt na vaccinatie het coronavirus nog steeds doorgeven aan een ander.
Pfizervaccin is voorwaardelijk toegestaan in de EU Het Europees medicijnagentschap
(EMA) heeft dit kindervaccin slechts een tijdelijke ‘noodvergunning’ gegeven.
De onderzoeksfase is namelijk nog niet afgerond. Daarmee is dit het enige vaccin voor
kinderen dat niet over een volledige EMA-goedkeuring beschikt. Het vaccin is bovendien
gebaseerd op de nieuwe ‘messenger-RNA’-techniek, die nooit eerder op jonge kinderen
is toegepast.
Bijwerkingen zijn onzeker en onvoorspelbaar De kinderen (5 t/m 11 jaar) die deelnamen aan de registratietrial voor dit vaccin zijn twee maanden gevolgd. Welke bij
werkingen kunnen optreden na één, twee of vijf jaar? Niemand die het weet.
Risico’s waarover je (bijna) niemand hoort Wetenschappers waarschuwen voor nog
onbekende effecten. Zoals het risico van auto-immuunziekten, die zich mogelijk pas
maanden of jaren na vaccinatie kunnen openbaren.
Schade? Voor eigen risico... Als je kind (blijvende) schade oploopt, kan niemand
aansprakelijk worden gesteld. De vaccinproducent is hier namelijk opnieuw van
gevrijwaard. Ook bij de overheid lijkt in dat geval weinig te halen.
Je kind is geen immunologisch ‘schild’ Jonge kinderen dreigen als ‘schild’ te worden
gebruikt om kwetsbare volwassenen te beschermen. Dit is onethisch en in strijd met
het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Een uitgebreide toelichting van bovenstaande
overwegingen (inclusief onderzoeken en bronnen)
lees je op: www.artsencollectief.nl/waarom

