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Vul hier de subtitel van de presentatie in 



Wetenschap/ kennis/Feiten !!



Koeien pokken (milde lokale 
infectie) beschermt tegen de 
gevreesde dodelijke pokken

Edward Jenner 1796

Vaccinatie is 
effectief en 
veilig



Professionals zeker niet!

Nooit vergeten

Zo zag pokken er uit



Door vaccinatie is pokken uitgeroeid



En hoe zit het bijvoorbeeld met Tetanus?



De ver van mijn bed show? 
En dan nu mazelen!



Vaccinatie zeer effectief 
SSPE subacute scleroserende pan encefalitis



Rode hond (rubella) “de foetus bedreigd”



Hoe zat het ook al weer met “de vijfde ziekte”?

1. Mazelen (paramyxovirus)

2. Rode hond (Rubella, rubella virus)

3. Roodvonk (Scarlatina, toxine groep A Streptokokken)

4. Filatov-Dukes (variant Rubella, rubella virus)

5. Exanthema infectiosum (hummaan Parvo B19 virus)

6. Exanthema subitum (Roseola infantum, Herpes virus type 6)



Effectiviteit poliovaccinatie

Levend verzwakt virus (oraal): Sabin (België)                                                   Geïnactiveerd virus (im): Salk (Nederland)



Vreselijk!
Dramatisch!

Petechiën, purpura, arteriële 
trombose, DIS, meningitis, 
shock, amputatie, mortaliteit

Meningokokken



Rijksvaccinatie programma
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/


Rijksvaccinatieprogramma = gratis
T1 6-9w, 3m, 4m, 11m: DKTP-Hib-Hep-B, Pneu (13 subtypes). 

T2 14 m: BMR* en MenACWY

T3 4 j: DKTP

T4 9 j: DTP/BMR

T5 12 j: HPV (alleen meisjes)

*alle vaccins geïnactiveerd behalve BMR levend verzwakt



Bescherming door vaccinaties
1. Door beschermende immuniteit bij individu (met goede titer)

2. Door beschermende immuniteit bij bevolking (waaronder 
individuen met te lage titer (baby's, ongevaccineerden, niet gelukte 
seroconversie)

Groep (“Kudde”) immuniteit vereist:
> 95% gevaccineerden



Hoe haal je het in je hoofd om je kind niet te laten vaccineren?

Gratis, effectief, veilig, sociaal, redt levens, voortkomt handicaps, 
voorkomt ziekte, voorkomt medische consumptie, voorkomt 
economische schade door ziekteverzuim etc. etc.



Mazelen is toch helemaal niet erg?
Dodental mazelenepidemie Filipijnen stijgt tot 136, duizenden ziek. https://nos.nl/l/2272532

https://nos.nl/l/2272532


Mazelen komt toch niet meer voor?

Tien landen die de grootste stijging zagen in 2018

Oekraïne: 30.338

Filipijnen: 13.192

Brazilië: 10.262

Jemen: 6.641

Venezuela: 4.916

Servië: 4.355

Madagaskar: 4.307

Soedan: 3.496

Thailand: 2.758

Frankrijk: 2.269

Zo heerst er momenteel een mazelenuitbraak in het ski dorp Val Thorens. In Nederland werden in 2017 zestien besmettingen gemeld . In het 
eerste half jaar van 2018 waren dat er 22.



En ook op de crèche



Dokter, mijn zoon kreeg oproep voor meningokokken 
vaccinatie, moet ik dat wel laten doen?





Vaccinatieweigeraars en antivaxers



02 03
Onderwerp: Zijn vaccinaties 
gevaarlijk? | NPO Focus

https://npofocus.nl/artikel/7853/
zijn-vaccinaties-gevaarlijk

Onderwerp: Kijk 'The Side 
Effects of Vaccines - How High 
is the Risk?' op YouTube

https://youtu.be/zBkVCpbNnkU

Informeren

Onderwerp: Vaccineren - Zondag 
met Lubach (S05)

https://youtu.be/9bYqgp6RcPM

Onderwerp: Trying To Find A 
Doctor at an Anti Vaccine Rally

https://youtu.be/iCAm3WVH8bE

HumoriserenVerbieden

https://npofocus.nl/artikel/7853/zijn-vaccinaties-gevaarlijk
https://youtu.be/zBkVCpbNnkU
https://youtu.be/9bYqgp6RcPM
https://youtu.be/iCAm3WVH8bE


Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige 
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of 
seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van 
wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van 
onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige 
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de 
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel' 

- uit de Jeugdwet. 

Stelling: Het onthouden van beschermende vaccinatie aan 
minderjarige valt onder kindermishandeling en is strafbaar

Definitie kindermishandeling



02 03
BeboetenToegang verbiedenOvertuigen



02 03
BeboetenToegang weigerenOvertuigen



Het laatste nieuws
@ Al meer dan 1000 studenten en medewerkers van universiteiten Los 
Angeles in quarantaine door mazelen

@ Cruiseschip bij Curaçao in quarantaine door mazelen

@ WHO waarschuwt Europa na al ruim 34.000 mazelenbesmettingen 

@ Noodtoestand in Brooklyn vanwege mazelenuitbraak

@ Aantal besmettingen mazelen wereldwijd in jaar tijd verviervoudigd 

@ Tientallen kinderdagverblijven weigeren niet-gevaccineerde kinderen 

@ Politiek worstelt met vaccinatieplicht: 'Wel fietshelm, geen inenting?‘

@ New York mag ouders verplichten hun kind te vaccineren tegen mazelen

@ Verplicht inenten tegen mazelen onontkoombaar, zegt KidsRights



Voorstel ter discussie

Als ouders weigeren hun kind te laten vaccineren:

Stap 1: Informeren, demystificeren, overtuigen (GGD + uitnodiging)

indien nog steeds weigeren

Stap 2: Melding bij Veilig Thuis, onderzoek en veiligheidsplan

indien nog steeds weigeren

Stap 3: Sancties: - toegang weigeren tot kinderdagverblijf

- inhouden kinderbijslag



Het goede nieuws



Onderwerp: Video mazelen 
vaccinatie
https://www.nu.nl/266940/vide
o/waarom-een-hoge-
vaccinatiegraad-essentieel-
is.html?jwsource=em

Het belangrijke nieuws: informeren en overtuigen!

https://www.nu.nl/266940/video/waarom-een-hoge-vaccinatiegraad-essentieel-is.html?jwsource=em


- Niet meer pappen en nathouden
- Weigeren = mishandelen
- Feiten en meningen niet door elkaar halen
- Weigeren vereist stappenplan
- Onderdelen van dat stappenplan zijn GGD,     

Veilig thuis en sancties

Het essentiële nieuws



Vragen? Opmerkingen?


