
Structurele schending  

kinder- en mensenrechten vaccinatiebeleid 

in België, Nederland en daarbuiten 

 

Tegenstrijdigheden in nationale en internationale  
Wet- en regelgeving aangaande vaccinaties 

 

 

1. Betrokkenen (ouders en kinderen) worden niet correct ingelicht, vooral 
niet inzake de risico's en alternatieven bij vaccineren, door het 

stelselmatig met voeten treden van nationale en internationale wet- en 
regelgeving, met name: 

 
 België                                                                                                                      

De Patiëntenwet 2002                                                                     

 Nederland De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) 
 Europees Verdrag Rechten voor de Mens (EVRM) 

 Code van Neurenberg 
 Verdrag van Helsinki                                                                                  

 

2. Er wordt een onaanvaardbare druk op ouders en kinderen uitgeoefend 

die het recht op vrije beslissing in het gedrang brengt (bijv. bij een 
expliciet voorafgaand “ NEEN” door de ouders, het kind toch overtuigen of 

proberen over te halen om de vaccinatie wél te nemen) 
 

3. De aanbevolen vragen voorafgaande aan vaccinaties worden NIET 

gesteld!  
Cfr Advies Hoge Gezondheidsraad (6 vragen en vanaf een ja-antwoord op 

minstens één van de eerste 5 bovenstaande vragen zal telefonisch contact 
opgenomen worden met de ouders om meer precieze informatie te krijgen). 
Informatieplicht en beroepsethiek worden stelselmatig genegeerd: Patiëntenwet 

2002 - WGBO Wet - Europees Verdrag Rechten voor de Mens - Code van 
Neurenberg - Verdrag van Helsinki 

 
4. De noodzakelijke vragen aanbevolen in standaard bijsluiters worden 

door het vaccinatiepersoneel NIET gesteld. 
 

5. De Gezondheidsraad heeft 7 criteria waaraan moet worden voldaan, 

alvorens een vaccin of medicijn kan worden toegelaten. Wij constateren 
dat voor vaccins deze criteria NIET naar behoren worden toegepast. 

 

6. Rechten van minderjarigen cfr kinderrechtencoalitie: de minderjarige 
wordt juridisch als handelingsonbekwaam beschouwd.  

In geval van vaccinaties blijken deze richtlijnen echter NIET van toepassing te 
zijn en worden zij als volwassenen beschouwd. Zij mogen zelfstandig beslissen. 

 

7. Aanbevolen bloedonderzoek voor draagsters HPV-virus. 

Indien positief (dus als het HPV-virus wordt aangetroffen), afgeraden met HPV-
vaccin (Gardasil/Cervarix) te vaccineren. In de praktijk gebeurt dit echter NIET, 

dus ment test niet op aanwezigheid en weet niet of een meisje al besmet is met 
dit virus. Men kan een mogelijke contra-indicatie voor vaccinatie niet uitsluiten. 
 



 

 

Bronvermeldingen/links behorende bij hierboven genoemde punten: 
 

 

1. http://www.elfri.be/wetgeving/pati%C3%ABntenwet 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/vraag-en-

antwoord/hoe-zijn-de-rechten-en-plichten-van-de-arts-en-de-patient-
geregeld.html 
 

2. 

http://www.vwvj.be/uploads/documentenbank/7f8822d8858d703ac0749e7d47
480daf.pdf 
 

3. http://www.zorg-en-

gezondheid.be/uploadedFiles/NLsite_v2/Ziekten/Vaccinaties/Informatie_voor_v

accinatoren/ANAFYLAXIEPREVENTIE HGR 2005.pdf?n=306 
 

4.http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-

_Summary_for_the_public/human/000721/WC500024634.pdf 
 

5.http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/toespraken/2007/03/07/advies-gezondheidsraad-

rijksvaccinatieprogramma.html 
 

6.http://www.kinderrechtencoalitie.be/uploads/documenten/kinderrechtenforu

m.gezondheidszorg.pdf 
 

7. http://www.cvz.nl/binaries/live/cvzinternet/hst_content/nl/documenten/cfh-

rapporten/2008/cfh08Overwegende dat :11+hpv-vaccin+cervirax.pdf  
 

 

 

Zie ook gedetailleerd overzicht (in bijlage):  

« Kindercommissaris 6 december 2011 »  
 
 

 

Voor aanvullende informatie, gelieve ons te contacteren: 
 

Ellen Vader 

Tel. 0033 466 831394 

annabelle1946@hotmail.fr 
 

Cathalijne Zoete 

Tel. 0570 601080 
czoete@home.nl 
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