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Kamerleden pleiten voor keuzevrijheid in coronavaccin
Katholiek Nieuwsblad, 19 januari 2021
door Selinde van Dijk-Kroesbergen
Nu de eerste coronavaccins worden toegediend, wordt de roep om zelf het coronavaccin te kiezen groter. DENK
en de SGP dienden hiervoor vorige week een motie in. Ook hebben de SGP en de ChristenUnie Kamervragen
gesteld.
Voor de een is het gebruik van varkensvet een bezwaar, voor de ander het gebruik van cellen die terug te
voeren zijn op foetaal weefsel. Kees van der Staaij (SGP), Carla Dik-Faber (CU) en Tunahan Kuzu (DENK) willen
openheid over de totstandkoming en samenstelling van de verschillende coronavaccins en keuzevrijheid voor
de burgers.

Verontruste telefoontjes
Het onderwerp speelt al veel langer, maar nu de vaccinaties worden toegediend is het prominenter geworden.
“We kregen de afgelopen tijd wekelijks verontruste telefoons en mails van mensen met vragen over het gebruik
van foetaal weefsel in de coronavaccins”, vertelt Ardjan Boersma die beleidsmedewerker van de SGP is en nauw
betrokken was bij het opstellen van de Kamervragen.
De gebruikte cellen zijn afkomstig van een foetus uit de jaren zeventig en een geaborteerde foetus uit de jaren
tachtig. Het is niet zeker of de foetus uit de jaren zeventig geaborteerd is. Hoe dan ook, het leidt bij sommige
mensen tot gewetensbezwaren.

Praktisch onhaalbaar
Tijdens een debat van vorige week zijn er vragen aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) gesteld. Zijn antwoord gaf niet veel hoop dat de motie die Kuzu en Van der Staaij 14 januari indienden,
vandaag – 19 januari – zal worden aangenomen.
“De Jonge ziet het praktisch gezien niet voor zich dat mensen de keuze voor het type vaccin krijgen”, verklaart
Boersma. “Daarom is er bij de schriftelijke Kamervragen extra de nadruk gelegd op het feit dat sommige
mensen gewetensbezwaren hebben”, vervolgt hij.

Toename bereidheid
Van de ongeveer 130 verschillende vaccins die er wereldwijd ontwikkeld worden, heeft Nederland de vaccins
van zes verschillende fabrikanten besteld. “Er schijnt een vaccin tussen te zitten dat wel ‘clean’ is”, zegt
Boersma.
De Kamerleden hopen dat onder de speciﬁeke groep gewetensbezwaarden de bereidheid tot vaccineren zal
toenemen, wanneer zij zelf mogen kiezen welk vaccin ze nemen.

Katholieke Kerk: geen bezwaar tegen vaccins
Overigens stellen katholieke geestelijken van over de hele wereld, onder wie kardinaal Eijk, dat mensen geen
bezwaar hoeven te hebben bij het coronavaccin. Er is voldoende morele afstand tussen het toedienen van het
vaccin en het oorspronkelijk onrechtmatig handelen.
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