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Thema: Ethische aspecten van vaccinatie

Het beste willen, 
het beste weten

Wytske Versteeg

Ouders die negatief of kritisch staan tegen-
over vaccinatie worden dikwijls beschouwd als 
goedgelovige individuen. In dit artikel laat ik 
zien dat juist deze ouders in hun uitingen veel 
moeite doen om zowel hun keuze als de onder-
liggende informatiebronnen te verantwoorden 
en zichzelf te presenteren als kritisch denkende 
individuen. Kennisrechten en identiteit lopen 
hier dikwijls in elkaar over.  

Vaccinatie als keuzeplicht
De website van de Nederlandse Vereniging voor Kri-

tisch Prikken (NVKP) biedt uitgebreide informatie 

over het Rijksvaccinatieprogramma. Bij elk van de 

veelgestelde vragen, en dat zijn er meer dan vijftig, 

geeft de NVKP netjes het antwoord van het RIVM. 

Daarnaast staat het antwoord dat de NVKP op deze 

vraag zou geven - meestal lijnrecht tegengesteld aan 

dat van het RIVM, de lezer achterlatend met de vraag 

welke antwoorden correct zijn, welke informatie be-

trouwbaar is. Boven die twee doorgaans tegengestelde 

antwoorden benadrukt de NVKP nog eens: “Vaccine-

ren is een keuze. Uw keuze. Geen plicht. Laat u infor-

meren over vaccineren.” 

Inderdaad. Vaccinatie is een keuze geworden - 

één van de vele keuzes die ouders moeten maken in 

de opvoeding van hun kind. Net als het kiezen van de 

juiste school is het besluit om al dan niet, of vertraagd 

of selectief te vaccineren, er één geworden waarvoor 

tenminste een bepaalde groep ouders een grote verant-

woordelijkheid voelt. (zie bijvoorbeeld Hobson-West, 

2007) Het gaat immers om een besluit dat, althans 

volgens sommige informatiebronnen, de gezondheid 

en daarmee de toekomst van het kind sterk kan beïn-

vloeden. De ouder moet kiezen voor dat ene kind, niet 

voor een grote groep. De kans dat het mis gaat mag dan 

klein zijn, maar het kan soms góed mis gaan en er kan 

grote schade optreden. Dus het risico is dan toch groot. 
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ze de noodzaak voelt om zich te verantwoorden en wel 

met juist deze woorden. In haar formulering legt ze, 

bijna verontschuldigend, de nadruk op het niet-uit-

zonderlijke karakter van haar keuze: that’s what you 

do.

Bekijken we de (anti-)vaccinatiefora door deze 

discursief psychologische lens, dan moeten we de 

vraag stellen wat er nu precies gebeurt wanneer 

moeders daar hun ervaringen en inzichten delen. 

Wat wordt er expliciet gemaakt, wat blijft juist onbe-

noemd? Wat onmiddellijk opvalt is de grote rol die 

wetenschap in deze uitwisselingen speelt. Zo wordt 

er frequent verwezen naar al dan niet op PubMed 

gepubliceerde wetenschappelijke studies en bezigen 

de posters ook een wetenschappelijk taalgebruik. In 

discussies wordt gehamerd op de noodzaak van harde 

feiten en ruwe data, er wordt gevraagd naar bewijs 

voor claims en steeds opnieuw wordt betwijfeld of 

aangehaalde bronnen wel betrouwbaar zijn. 

Dat voortdurende betwisten van wetenschap-

pelijke bronnen wordt dikwijls geduid als een teken 

van het wankelende gezag van diezelfde wetenschap. 

Mede om deze reden hebben internetfora waar het 

gaat om vaccinatie een slechte naam (zie bijvoorbeeld 

Kata, 2012); ze worden afgeschilderd als broedplaat-

sen van pseudo-wetenschap, bastions van kwakzal-

verij. Liesbeth van Zoonen wijst erop dat op fora wel 

aan feitelijke bronnen wordt getwijfeld, maar niet aan 

claims die berusten op persoonlijke ervaring. (Van 

Zoonen, 2012) Als persoonlijke ervaring geloofwaar-

diger is, blijft echter onduidelijk waarom er zoveel 

moeite wordt gedaan om de waarde van wetenschap-

pelijke studies te betwisten of juist te verdedigen. 

Je bent wat je kent
Mijn stelling is dat er nog een andere factor mee speelt 

dan de uitwisseling van kennis op zichzelf: identiteit. 

Wat je al dan niet voor waar aanneemt, zegt namelijk 

ook iets over wie je bent. Wanneer de moeders be-

schrijven hoe ze besloten om niet te vaccineren, bena-

drukken ze dikwijls hoe sceptisch ze eerder stonden 

tegenover vaccinatie en/of alternatieve geneeswijzen:1

“I used to think that I would want an elective c/

sec [keizersnede, wv] whenever I got pregnant. I 

thought gluten free was a silly trend. I thought 

  non-vaxers [ouders die vaccinatie weigeren voor 

Zo bezien is het geen wonder dat ouders kritisch staan 

ten aanzien van de beschikbare informatie.

Maar die kritische houding is, vanuit het oogpunt 

van beleidsmakers, niet per se een goede ontwikke-

ling. Ouders die wél vaccineren doen dit dikwijls mede 

omdat ze vertrouwen op de medische wetenschap en 

de verantwoordelijke instanties. De inenting ‘hoort er 

nu eenmaal bij’: “‘Cos I’m a sheep and that’s what you 

do. You know, I just... it’ s just another thing that you 

do, you know.’” (Tickner et al., 2007; Streefl and et al., 

1999) Wanneer vaccinatie echter een bewust besluit 

wordt en een ouder actief op zoek gaat naar informatie 

om dat besluit op een weloverwogen manier te nemen, 

is de kans groot dat hij of zij stuit op websites als de 

bovenstaande. Vervolgens kan de twijfel toeslaan en 

er misschien voor worden gekozen om de vaccinatie te 

weigeren. Wie eenmaal begint met twijfelen kan daar 

dikwijls niet meer mee stoppen, en het internet speelt 

daarbij een belangrijke rol.

(Pseudo-)wetenschap
Wie tegenwoordig naar informatie zoekt wendt zich 

bijna automatisch tot internet. Terwijl alle websites 

feiten aanbieden, zijn die feiten het maar zelden met 

elkaar eens. Bovendien speelt het toeval een grote rol. 

Zo volgen op de zoekterm ‘vaccinatie’ andere, dikwijls 

kritischer, resultaten dan wanneer je ‘inenting’ intypt. 

(Wolfe et al., 2005) Zoals het voorbeeld waarmee ik 

begon al liet zien, is het dikwijls moeilijk te bepalen 

welke informatie betrouwbaar is.

Internetfora vormen een relatief beschermde plek 

waar ouders, vooral moeders, onder andere over dit 

soort kwesties discussiëren. Hier kunnen we meer te 

weten komen over de manier waarop met name moe-

ders hun besluit nemen, en naar welke normen zij zich 

daarbij richten. Discursieve psychologie (Sacks, 1995; 

Edwards, 1997) biedt hierbij een handvat. Leidraad bij 

de analyse is steeds de vraag wat de spreker met zijn 

uitingen bij anderen bereikt. Waarom doet de spreker 

op dit moment in de conversatie juist deze uitspraak, 

en hoe wordt daarop door anderen gereageerd? Een 

uitspraak als “cos I’m a sheep” kunnen we letterlijk ne-

men, dat wil zeggen: de moeder vindt zelf dat ze han-

delt als een schaap - of meeloper - en haar uitspraak 

is de verwoording daarvan. Maar we kunnen ons ook 

afvragen waarop de moeder precies reageert, waarom 
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wijst enerzijds op de zoektocht naar betrouwbare en 

onpartijdige kennis. Tegelijkertijd lijkt een dergelijke 

kritische houding in veel contexten juist bedoeld om 

een bewijs van rationaliteit te leveren; zo maken pro- 

en anti-vaccinatiewebsites elkaar op bijna spiegelbeel-

dige wijze uit voor gelovigen. 

De keuze om je kind al dan niet te laten vacci-

neren is niet alleen iets wat je doet; het zegt iets over 

wie je bent. ‘Het beste willen’ hangt hierbij sterk sa-

men met ‘het beste weten’ en het beeld van de gelo-

vige wordt daarbij frequent als schrikbeeld aange-

haald. Wie zich niet goed informeert loopt het risico 

verkeerd te kiezen en daarmee niet alleen zichzelf te 

benadelen, maar ook een sukkel te zijn. Juist ouders 

die ervoor kiezen om niet te vaccineren benadrukken 

expliciet het rationele, weloverwogen karakter van 

hun keuze, wellicht om (vermeende) verwachtingen 

van anderen buiten het forum te corrigeren. Hiermee 

presenteren ze ook zichzelf als kritisch individu; de 

onstilbare honger naar steeds meer, betere, of eerlij-

ker wetenschap past hier naadloos in. De vraag is nu 

wat dat betekent voor beleidsmakers die de vaccina-

tiegraad willen verhogen. Hoe overtuig je een gehoor 

voor wie het belangrijk is om jou te wantrouwen? 

Wytske Versteeg is AiO aan de Universiteit Twente. 

Haar promotieonderzoek richt zich op de manier 

waarop in gesprekken wordt onderhandeld tussen 

wetenschappelijke en andere kennisclaims.

Contact: w.b.versteeg@utwente.nl.

Noten
1. Alle geciteerde uitspraken zijn a  omstig van het 

Amerikaanse forum Mothering.com. Dit van origine 

alternatieve forum is wereldwijd invloedrijk; door zijn 

omvang scoort het hoog in de internet zoekresultaten. 
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hun kinderen, wv] were paranoid and I used to 

wish drs. [artsen, wv] would give out antibiotics 

quicker. Hahaha.”

Of:  “I knew some people who didn’t vaccinate their 

children. At fi rst I thought they were crazy, but it 

made me look into the topic”. 

Volgens de eigen verklaring van deze vrouwen is het dik-

wijls een factor van buitenaf die voor een omslag zorgt. 

Heel letterlijk zien we dat in het volgende fragment:

“My cousin, who was an ER nurse in Boulder, CO. 

She talked to me during a family reunion when I 

was only 3 months preggo for ds#3 [dear son,wv], 

I will never forget... She walked up to me and said 

‘you’re not planning on vaccinating that baby are 

you?’ as she pointed at my belly. That started an 

insane research ride”. 

De nicht wordt hier aangehaald als een betrouwbare 

bron die vanwege haar beroep gezaghebbend is - van 

de vele mogelijke manieren om haar te beschrijven 

wordt alleen genoemd dat ze verpleegkundige is op 

de spoedeisende hulp. Interessant is ook de manier 

waarop ze aan ons gepresenteerd wordt: actief spre-

kend, en daarmee des te dwingender. Door de manier 

waarop de nicht haar vraag formuleert wordt het bijna 

onmogelijk om bevestigend te antwoorden. Als lezers 

kunnen wij alleen tot de conclusie komen dat de moe-

der haast wel op onderzoek uit moest gaan.

Of dat in werkelijkheid het geval was, doet hier 

niet ter zake. Wel belangrijk is dat er een patroon valt 

waar te nemen in de manier waarop moeders hun 

keuze om niet te vaccineren presenteren. Dat gebeurt 

namelijk opvallend vaak op de manier waarvan ik 

hierboven enkele voorbeelden gaf: eerst was er main-

stream gedrag, vervolgens zette een gebeurtenis of ge-

zaghebbende bron hen op het kritische spoor, daarna 

kwam het eigen onderzoek en dan pas het besluit om 

niet of selectief te laten vaccineren. Al deze moeders 

benadrukken kortom juist hoe uitzonderlijk hun be-

sluit om niet te vaccineren was, de keuze kwam niet 

voort uit al bestaande overtuigingen of hun karakter, 

maar was écht een keuze. Blijkbaar voelen ze de nood-

zaak om dit te expliciteren, en zo het rationele karak-

ter van hun keuze te benadrukken.

Conclusie
Het voortdurende bevragen van informatiebronnen 
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Ouderlijke 
besluitvorming 
om kinderen in 
2009 al dan niet 
te laten vaccineren 
tegen de 
Mexicaanse griep

Marloes Bults, Desirée Beaujean, 
Jan Hendrik Richardus, 
Jim van Steenbergen en Hélène Voeten

In november 2009 kwam een vaccinatie tegen 
de Mexicaanse griep beschikbaar. Eén van de 
doelgroepen waren kinderen van 6 maanden 
tot 5 jaar. Ouders hadden de vrije keuze om 
hun kind al dan niet te laten vaccineren. Maar 
hoe kwamen ouders tot een besluit? Wat waren 
belangrijke redenen om vaccinatie voor hun 
kind te accepteren of juist te weigeren? Hebben 
ouders getwijfeld of achteraf spijt gehad van 
hun vaccinatiebesluit? Door wie werden ouders 
beïnvloed? Hebben zij actief naar informatie 
gezocht? En hoe kan de voorlichting bij toekom-
stige vaccinatiecampagnes verbeterd worden?

Inleiding
In april 2009 werd de wereld opgeschrikt door een 

nieuw griepvirus, het Infl uenza A (H1N1) virus; in 

Nederland ook wel de “Mexicaanse griep” genoemd. 

Het virus verspreidde zich binnen een paar maan-

den over de wereld en veroorzaakte de eerste griep-

pandemie van de 21e eeuw. Deze grieppandemie werd 

gekenmerkt door drie fases. De “vroege fase” begon 

eind april 2009 met de eerste (dodelijke) gevallen in 

Mexico en de Verenigde Staten. Niet veel later werden 

de eerste gevallen in Europa gemeld (verspreiding 

naar een tweede continent). De “pandemische fase” 

(verspreiding naar een derde continent) begon in 
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