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Zorgminister Hugo de Jonge riep mensen met gewetensbezwaren in een interview met het Nederlands
Dagblad op die nogmaals te wegen en hun bezwaren niet te vermengen met ‘wazige antivaxverhalen’.
De Jonge stelde ronduit dat mensen die nog geen prik hebben gehaald voor de keus staan van óf
274
vaccineren, óf ziek worden. Hij noemde het coronavaccin ‘een gave uit Gods hand’. “Er is één manier om dit
virus de pas af te snijden, en dat is vaccinatie. Ik kan het vaccin niet anders zien dan als een goede gave uit
Gods hand,” zei De Jonge.
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Onderzoeker Anne Borkent vindt de uitspraken van de minister eenzijdig. Over die ‘gaven uit Gods hand’ zei
hij in de CIP Podcast: “Er is ook onderzoek gedaan naar medicijnen, zoals ivermectine. In sommige landen,
zoals India, is corona veel minder heftig geweest omdat dit medicijn op grote schaal is toegepast. En daar
wordt niks over gezegd omdat dit niet in het belang is van de farmaceutische industrie. Die belangen
moeten we in mijn ogen niet onderschatten.”
Borkent vroeg zich af: “Waarom accepteren we het ene middel wel als Gods gave en het andere niet? Dan
wordt er met die gaven heel selectief omgegaan.”

Daad van naastenliefde?
De Jonge zei verder dat vaccineren ‘een daad van naastenliefde’ is. Ook die uitspraak vindt Borkent
eenzijdig. “Iedere geneeskundestudent leert dat je een vaccin in eerste instantie voor jezelf neemt.
Vaccineren helpt de klachten bij jezelf te reduceren, maar de transmissie wordt er niet mee teruggedrongen.
Ook als gevaccineerde kun je corona doorgeven,” zei hij in de podcast.
Eerder noemde ook staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vaccineren een vorm van naastenliefde.
In mei kondigde hij aan dat hij zijn eerste prik mocht halen. “Voor mezelf en voor mijn omgeving,” schreef hij
op social media. “Want ik vind vaccineren ook een vorm van naastenliefde.”
Verschillende artsen gaven Blokhuis vervolgens de wind van voren. Zo schreef neuroloog Jan Bonte: “Hoe is
het toch mogelijk dat mensen in de Tweede Kamer zo ontzettend onwetend zijn, en bij herhaling de grootst
mogelijke kolder uitslaan? Vaccineren doe je allereerst en bovenal voor jezelf. Zeker als het gaat om een
vaccin dat de keten van transmissie niet of nauwelijks onderbreekt.”
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Robin de Boer (1983) heeft Economische Geograﬁe gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
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