
 

 

“Gebruik onze kinderen niet 

als schild” 
Prikkrant, september 2021 

 

 

Het sterfterisico door corona ligt ongewoon veel hoger bij oudere dan bij jongere 

mensen: bij 85-plussers zelfs 570 keer hoger dan bij twintigers155. Een kind loopt 

zo goed als geen risico op serieuze ziekte of overlijden door corona: het 

sterfterisico bedraagt 0,0027% (zie tabel op pagina 16)156.  

 

 
 

Willen we kinderen dan blootstellen aan het risico op klachten – of zelfs 

overlijden – als gevolg van het vaccin? Want dat risico is wel behoorlijk reëel. In 

de VS is de vaccinatie van jongeren en kinderen wat vroeger begonnen dan  

bij ons, en daaruit bereiken ons getuigenissen als het volgende: Jacob (13) kreeg 

op 24 mei 2021 zijn eerste Pfizer-prik en op 13 juni zijn tweede. Drie dagen 

later, op 16 juni, kreeg hij een hartstilstand. Hij had geen onderliggende  

gezondheidsproblemen en nam geen medicijnen. De autopsie toonde dat  

zijn hart verwijd was.  

 

Ook in Israël, waar de hele vaccinatiecampagne erg vroeg op gang kwam, 

blijkt het aantal hartklachten bij jonge mensen onrustwekkend te zijn 

toegenomen in  

vergelijking met de twee voorgaande jaren. Zo laat een studie van professor  

Levi een stijging met 100% (een verdubbeling dus) zien van het aantal  

hartaanvallen bij jongeren tussen 16 en 19 (naast een stijging met 83% van  

het aantal hartaanvallen bij vrouwen tussen 20 en 29)157 158.  

 



 

 

Bekende Vlamingen dringen aan op 

neutraliteit van de scholen  
 

Het Artsencollectief lanceerde in juli een 

dringende oproep: “Gebruik onze kinderen 

niet als schild.”159 Ze schrijven: “De 

overgrote meerderheid krijgt geen of 

slechts milde klachten en kinderen 

hebben nauwelijks aandeel in de 

verspreiding van het coronavirus. Als 

kinderen voor het eerst in de historie 

gevaccineerd worden ‘voor een ander’, dient 

de veiligheid op (middel)lange termijn 

onomstotelijk vast te staan. Die 

veiligheidsdata zijn er echter nog niet. 

Serieuze bijwerkingen worden echter  

steeds meer bekend, zoals hartspierziekten (myocarditis)."  

Op hun website vind je een heldere brochure: “Coronaprik onder 18? 10  

redenen om het (nog) niet te doen”160. (Bron >>) 

 

 

Wat met vaccinatie-druk via de school?  
 

Middelbare scholieren en hun ouders ondervinden vandaag al grote druk  

om zich te laten vaccineren: van familie en vrienden, of van de schoolinstanties 

zelf. Vaak kwamen begin september schooldirecteuren of 

secretariaatsmedewerkers in de klas vragen wie nog niet was ingeënt. Dit is  

niet alleen een schending van het medisch geheim, het is ook in strijd  

met de neutrale, inclusieve houding die we van een school mogen  

verwachten. Op zulke neutraliteit wordt terecht sterk aangedrongen in  

een open brief, gelanceerd in augustus en gesteund door een heel  

aantal BV’s (bekende Vlamingen)161.  

Iets breder dan vaccinatie gaat de petitie van Teachers for freedom162.  

Uit de hoek van bepaalde virologen en beleidsmakers klinkt nu al de vraag  

om de vaccinatie uit te breiden naar lagereschoolkinderen. Als je, als  

jongere of als ouder, deze prik niet wilt en discriminatie wilt voorkomen,  

wat kun je dan doen?  

 

In sommige schoolreglementen staat tegenwoordig vermeld dat je je als ouder 

niet mag verzetten tegen preventieve maatregelen bij een epidemie. Je kind zou 

dan zomaar zonder jouw instemming via de school of het CLB gevaccineerd 

https://artsencollectief.nl/10redenen


 

 

kunnen worden. Zorg ervoor dat je zoiets niet ondertekent. Op 

ww.wijdeouders.be  

vind je tips over hoe je dat kunt aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld een  

‘addendum’ aan het schoolreglement toevoegen163 164.  

Je kunt met de directie gaan praten. Om helemaal gerust te zijn, kun je  

juridisch goed onderbouwde e-mails en brieven schrijven aan directie en  

CLB, waarbij je hen persoonlijk 

aansprakelijk stelt als ze jouw keuze  

niet respecteren. Voorbeeldbrieven vind je in 

bijlage165 166 167 168. We vernemen dat zulke 

stappen vaak een gunstig effect hebben.  

Mocht er een CLB-bezoek gepland worden, of 

zelfs een mobiel vaccinatieteam naar de 

school gestuurd worden (een “prikbus”), dan 

kun je je kind die dag thuishouden. Je kunt je 

met andere ouders van je school verbinden.  

Voor (studerende) jongeren bestaat er de 

Telegramgroep ‘Samen Sterk  

Studenten België’.   

 

 

 

 

 

Gelukkig klinken er ook gematigde stemmen in het publieke debat 

Zo riep dokter Roel Van Giel van 

huisartsenvereniging Domus 

Medica op 7 september op om 

kinderen niet langer de dupe van 

het coronabeleid  

te laten zijn. Laten we de kinderen minder vaak testen en in quarantaine 

plaatsen,  

vraagt hij, want “we weten dat de meeste van die kinderen er niet zo  

ziek van worden. Met het huidige test- en quarantainebeleid kopen we de  

vrijheid van volwassenen."169 
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