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Voorstelling van het Comité: oprichting 

 Samenwerkingsakkoord van 15 januari

1993 tussen :

• Federale regering

• Gemeenschappen (Vlaamse, Franse, 

Duitstalige)

• Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

(Hoofdstedelijk Gewest Brussel)

 Installatie: 13 januari 1996

 Onafhankelijk adviesorgaan
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Voorstelling van het Comité: samenstelling 

 35 leden met stemrecht

 35 plaatsvervangende leden

 8   leden met raadgevende stem

Evenwichtige vertegenwoordiging op vlak van: 

 professionele competenties

 Ideologische en filosofische strekkingen

 vrouw/man

 taal (N/F)
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Voorstelling van het Comité – Dubbele opdracht

 raadgevend: uitbrengen van adviezen

64 adviezen beschikbaar op:

www.health.belgium.be/bioeth

Herkomst van de adviesvragen: op 64 adviezen

(meerdere adviesvragen kunnen in één advies worden besproken) 

• parlementsvoorzitters: 12 

• ministers: 27 

• ziekenhuizen: 4 

• commissies voor medische ethiek: 15 

• op eigen initiatief: 13  

• universiteiten: 2 

 informatief
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Voorstelling van het Comité –

REGEL VAN NIET-CONSENSUS

 Er is geen verplichte consensus noch wordt

er gestemd

 De adviezen weerspiegelen de diversiteit

van meningen binnen het Comité



Voorstelling van het advies nr. 64 van 14 

december 2015 over de ethische aspecten 

van de vaccinatieverplichting
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 Auto-saisine van 12/03/2012 n.a.v. vier vragen 

van de Hoge Gezondheidsraad

 Synthese van het advies door de twee co-

voorzitsters van de beperkte commissie die het 

advies voorbereidde

 Voor al wat hierna niet behandeld wordt, zie het 

advies zelf op www.health.belgium.be/bioeth
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A. Adviesvraag

1) Is het ethisch aanvaardbaar dat de overheid bepaalde

vaccinaties verplicht? Zo neen, waarom niet of in welke

gevallen? Zo ja, waarom wel of in welke gevallen?

2) Is het ethisch aanvaardbaar dat de overheid de toegang tot

crèches weigert aan kinderen die niet gevaccineerd zijn? Zo

neen, waarom niet of in welke gevallen? Zo ja, waarom wel of 

in welke gevallen?

3) Is het ethisch aanvaardbaar dat een persoon weigert zich te 

laten vaccineren? Zo neen, waarom niet of in welke gevallen? 

Zo ja, waarom wel of in welke gevallen?

4) Is het ethisch aanvaardbaar dat een ouder weigert zijn/haar

kind te laten vaccineren? Zo neen, waarom niet of in welke

gevallen? Zo ja, waarom wel of in welke gevallen? 10



B. Inleiding

De acties in de strijd tegen ziekteverwekkende micro-

organismen:

 waren gericht op de omgeving

 hebben de mens minder kwetsbaar gemaakt

 hebben de ziekteverwekkers kunnen neutraliseren door 

middel van preventieve maatregelen (zoals vaccinaties) 

en curatieve maatregelen
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B.1. Definitie van vaccinatie

Vaccinatie is een preventieve maatregel waarbij men een

persoon die nog niet door de ziekte getroffen is, een stof of 

afgeleide stoffen van de verwekker van die ziekte onder

inactieve of verzwakte vorm toedient.
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B.2. Uitdagingen

Het belang van de vaccinatie blijkt uit de vaststelling dat:

 hoewel er tegen de meeste ziekten te wijten aan bacteriën

antibiotica bestaan, er een aantal blijven die ernstig, invasief

en potentieel dodelijk zijn, zoals meningitis, longonsteking, 

…

 antibiotica machteloos staan tegenover virussen. Vandaag

beschikt de geneeskunde weliswaar over een aantal antivirale 

middelen, maar er bestaat geen specifieke curatieve

behandeling voor ziekten zoals poliomyelitis of mazelen, 

terwijl die ziekten ernstige complicaties kunnen

teweegbrengen en zware gevolgen kunnen hebben. 13



B.3. Drie vaccinatiestrategieën

 vaccinatie van zoveel mogelijk individuen

 selectieve vaccinatie

 vaccinatie van bijna iedereen om groepsimmuniteit te 

bekomen
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B.4. Doelstellingen van de vaccinatie

 beschermen van leven en gezondheid tegen epidemieën

 beschermen van kwetsbare personen

 bijdragen tot de vermindering van de maatschappelijke

ongelijkheid

 vermijden van belangrijke(re) uitgaven die zouden

moeten gebeuren in geval van uitbreken van een

epidemie
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B.5. Successen van de vaccinatie

 zeer goede opvolging door de Belgische bevolking

 goede algemene dekking

 verdwijnen van de herinnering aan verwoestende

epidemieën uit het collectieve geheugen
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B.6. Overheidsinterventie

Naast het individuele voordeel die ze oplevert, maakt de 

vaccinatie een soort gemeenschappelijk patrimonium uit dat elk

individu beter beschermt dan wat elkeen voor zichzelf kan doen. 

Het wordt verworven door de actieve bijdrage van elk individu en 

iedereen ervaart de heilzame gevolgen ervan.

Vaccinatie kadert dus in een volksgezondheidsbeleid aangezien

ze de bescherming van de volledige bevolking of van sommige

bijzonder kwetsbare groepen of groepen blootgesteld aan

bepaalde ernstige ziekten beoogt.
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Zelfs al is het risico bij vaccinatie klein, het is nooit zeker dat

een niet-gevaccineerde persoon de ziekte zal doormaken,

Men moet dus de risico’s verbonden aan de vaccinatie en hun 

frequentie afwegen t.o.v. de risico’s verbonden aan het

doormaken van de ziekte zelf.

De interventie van de overheid dient passend, haalbaar en 

aanvaardbaar te zijn.
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Passend : wetenschappelijk gegrond

Haalbaar : realiseerbaar wat organisatie en middelen betreft

Aanvaardbaar : voor de burger die de toegankelijkheid en de 

kostprijs ervan evalueert t.o.v. andere prioriteiten

inzake gezondheid die als dringender worden

beoordeeld; de burger gaat na in hoeverre hij/zij

kan vertrouwen op de gegrondheid van de 

beslissingen van de overheid, de bekwaamheid van 

de beoefenaars van de gezondheidszorg en de 

veiligheid en doeltreffendheid van het vaccin
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DOELSTELLINGEN

van een vaccinatie-

beleid

De bescherming van de individuen tegen de ziekte in

kwestie

De vermindering van de overdracht van de

ziekteverwekkers onder de bevolking

De vermindering van de maatschappelijke ongelijkheid op

het vlak van de gezondheid*

Een zo efficiënt mogelijke besteding van volksgezondheids-

middelen

* Elk gezondheidsbeleid moet niet alleen steunen op gefundeerde wetenschappelijke grondslagen, wars

van elke commerciële druk, maar tevens garanderen dat de volledige bevolking bereikt wordt, ongeacht

onderwijsniveau of sociaal-economische status. Dat impliceert acties die afgestemd zijn op de noden van

de moeilijkst te bereiken bevolkingsgroepen.
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Interventieprogramma op het vlak van volksgezondheid :

DOEL-

STELLINGEN

Het effect meten van de beleidsmaatregelen teneinde de nodige

correcties aan te brengen

De impact van de ziekte verminderen en hierdoor ook de vermijdbare

ziekte en sterfte

De circulatie van de pathogenen verminderen

De verspreiding van epidemiehaarden beperken

ACTIES De vaccinatie zo organiseren dat ze ter beschikking staat van de

volledige beoogde bevolking

Het betrokken gezondheidspersoneel sensibiliseren en begeleiden

De beoogde (en belanghebbende) bevolking gepast informeren

Onderzoek verrichten om de pathologie en de immunisatie-

mechanismen beter te kennen

De circulerende stammen goed opvolgen

De verkregen immunisatie binnen de bevolking meten

De impact van de ziekte meten

Vroegtijdig de resterende of (her)opduikende opflakkeringen opsporen



Elk land bepaalt zijn vaccinatiebeleid. In België gebeurt dit door

de Hoge Gezondheidsraad (HGR) die door Volksgezondheid

belast werd met het verstrekken van aanbevelingen en adviezen

over het gepaste vaccinatieschema en de gepaste vaccinatie-

kalender.

Zo publiceert deze Raad aanbevelingen over in totaal 16 ziekten.

De vaccinatie tegen poliomyelitis is in België verplicht sinds

1967.
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C. ACTUALITEIT VAN DEZE VRAAG

23

C.1. Op wetenschappelijk vlak

 terug opduiken van epidemieën ingevolge de mobiliteit van 

personen en goederen of van het optreden van resistentie

tegen het vaccin

 mutatie en resistentie van de ziekteverwekker

 moeilijkheid om het gestelde doel te bereiken: bv. de 

uitroeiing van poliomyelitis

 moeilijkheid om ongegronde geruchten te bestrijden

 verder leven van bepaalde vormen van paternalisme waarbij

van de burgers enkel gehoorzaamheid wordt verwacht

 dubbelzinnige houding van sommige beoefenaars van de 

gezondheidszorg
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C.2. Op maatschappelijk vlak

 problematiek van de legitimiteit van het overheidsingrijpen

 problematiek van de onafhankelijkheid van de advies- of 

beslissingsorganen t.o.v. de farmaceutische firma’s die het

vaccin produceren

 problematiek van de onschadelijkheid van de componenten

van het vaccin (adjuvantia, …)

 persoonlijke autonomie als enige criterium bij beslissingen

inzake vaccinatie

 weigering van vaccinatie op religieuze gronden
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C.3. Op juridisch vlak

 verzoeken aan rechtbanken om ofwel de persoonlijke

autonomie, ofwel het recht van de ouders om alleen te 

beslissen over de vaccinatie van hun kinderen te laten

prevaleren (en derhalve het recht te hebben de verplichte

vaccinatie tegen poliomyelitis te aanvaarden of naast zich

neer te leggen)



D. Ethische beschouwingen
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 In welke mate moeten het zelfbeschikkingsrecht 

van de persoon en zijn/haar recht op fysieke 

integriteit wijken voor het algemeen belang?

 Hoe wordt het ouderlijk gezag uitgeoefend in de 

« best interest » van het kind, dat nog niet kan 

toestemmen?

 Hoe eventuele schade als gevolg van een 

verplichte vaccinatie vergoeden?



D.1. Types van maatschappij-organisatie:

van totalitair tot libertair model

Interventieladder van de Nuffield Council on Bioethics

 maak keuze onmogelijk : de regelgeving maakt keuze compleet onmogelijk ;

 beperk de keuze : de regelgeving beperkt de keuzemogelijkheden van 

mensen ;

 stuur de keuze door negatieve prikkel : financiële drempels of andere

negatieve prikkels ontraden mensen bepaalde keuzes te maken ;

 stuur de keuze door positieve prikkel : financiële of andere positieve prikkels

moedigen mensen aan bepaalde keuzes te maken ;

 stuur de keuze door wijziging van de standaard (defaultoptie) : maak van de 

betere/gezondere keuze de defaultoptie;

 maak de keuze mogelijk : help mensen hun gedrag te veranderen ;

 geef informatie : informeer mensen en voed ze op ;

 doe niets of monitor de bestaande situatie.

 http://nuffieldbioethics.org/report/public-health-2/policy-process-practice
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D.2. Verplichte vaccinatie, facultatieve vaccinatie met 

incentives of vrijwillige vaccinatie: criteria

 verhouding individu/gemeenschap

 gevolgen van infectieziekten

 evoluerend nut van de vaccinatie

 nauwkeurige, geactualiseerde en onafhankelijke 

evaluatie op wetenschappelijke basis van de risico’s 

verbonden aan de vaccinatie t.o.v. de risico’s verbonden 

aan het doormaken van de ziekte zelf

 overgang van vrijwillige naar verplichte vaccinatie in 

geval van onvoldoende dekking
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D.3. Aandachtspunten bij verplichte vaccinatie

 geen zekerheid dat de dekkingsgraad drastisch zal 

verbeteren

 wantrouwen tot zelfs weigering van vaccinatie door 

sommigen

 moeilijkheid een passende en werkbare sanctie uit te 

werken

 specifiek vergoedingssysteem uitwerken voor het geval 

van een ongewenst medisch neveneffect, te wijten aan 

de vaccinatie
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D.4. Aandachtspunten bij facultatieve vaccinatie met 

incentives

 « gekochte » toestemming ?

 manipulatie ?
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D.5. Verantwoordelijkheid van ouders, overheid en 

privépersonen

 verplichting minderjarigen te beschermen

 bescherming van minderjarigen in de collectieve opvang 

(crèches)

 verplichting deze bescherming te verzekeren eventueel 

middels een verplichte vaccinatie waarover de overheid 

beslist en niet alleen een privépersoon
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D.6. Nuffield Council: 2 aanbevelingen

Twee gevallen waarin verplichte vaccinatie kan aangewezen

zijn: 

 bij ernstige, zeer besmettelijke ziekten

 bij ernstige ziekten die op het punt staan uitgeroeid

te worden
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E. Besluiten en aanbevelingen

Het op peil houden van de vaccinatiegraad van de bevolking ten gunste 

van de volksgezondheid, is een kerntaak van de overheid. De overheid 

beschikt over verschillende middelen om deze opdracht te vervullen. In de 

eerste plaats is ze verantwoordelijk voor een goede organisatie van het 

vaccinatiebeleid (bereikbaarheid, betaalbaarheid, registratie,...). Ook kan 

de overheid initiatieven nemen of ondersteunen die de bevolking aanzetten 

om zich te laten vaccineren. De vaccinatiecijfers in ons land tonen aan dat 

met deze strategie zeer goede resultaten worden bekomen (althans bij 

kinderen), en dat een uitbreiding van de wettelijke verplichting daarom 

niet noodzakelijk en niet opportuun is. De vaccinatiegraad is niet veel lager 

voor een aantal sterk aanbevolen vaccinaties dan voor de wettelijk 

verplichte poliovaccinatie. 33

1. Is het ethisch aanvaardbaar dat de overheid bepaalde 

vaccinaties verplicht?



De leden van  het Raadgevend Comité zijn echter van oordeel dat de 

overheid wel degelijk een verplichting tot vaccinatie zou kunnen 

opleggen indien hiervoor ernstige  redenen zouden zijn. Deze zouden 

kunnen zijn: een achteruitgang van de dekkingsgraad door vrijwillige 

vaccinatie in bepaalde subgroepen van de bevolking, of reële 

aanduidingen  voor een ernstige epidemie.

Wanneer de overheid het initiatief neemt om een vaccinatie sterk aan te 

bevelen of zelfs te verplichten, dan moet ze wel voorzien in een 

correcte schadeloosstelling voor de zeer zeldzame situaties waarin deze 

vaccinatie leidt tot ernstige ongewenste effecten. 
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De leden van het Raadgevend Comité menen dat het motiveren en 

stimuleren om zich te laten vaccineren de voorkeur moet krijgen boven 

de sanctie van weigering van toegang tot de crèche. 

Wanneer er zich echter een probleem van volksgezondheid dreigt te 

stellen, bv. ingevolge een te lage dekkingsgraad tegen een ernstige 

ziekte waartegen een effectieve bescherming door vaccinatie mogelijk is, 

is het volgens de leden van het Raadgevend Comité ethisch aanvaardbaar 

dat de overheid deze vaccinatie oplegt als voorwaarde om toegang te 

krijgen tot crèches, aangezien het genieten van de voordelen van de 

vaccinatie (veilige kinderopvang) afhankelijk kan gemaakt worden van de 

bereidheid actief te participeren aan de instandhouding van dit systeem.
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2. Is het ethisch aanvaardbaar dat de overheid de toegang 

tot crèches weigert aan kinderen die niet gevaccineerd 

zijn? 



Alles hangt af van het vaccin, de ziekte en de omstandigheden.

Eén van de doelen van vaccinatie is het beschermen van de persoon zelf 

tegen een bepaalde ziekte. In onze maatschappij heeft elke persoon de 

autonomie om voor zichzelf de afweging te maken of en in welke mate 

hij of zij van preventieve medische interventies gebruik wil maken. De 

vrijheid om zich niet te laten vaccineren is ethisch verdedigbaar, en deze 

vrijheid wordt bovendien wettelijk verankerd door de Wet 

Patiëntenrechten. Zo staat het iedere volwassene vrij zich al dan niet 

tegen bijvoorbeeld tetanos te laten inenten. De gevolgen van zich niet te 

laten vaccineren zullen immers louter door betrokkene zelf gedragen 

worden.
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3. Is het ethisch aanvaardbaar dat een persoon weigert zich 

te laten vaccineren? 



Toch wordt deze vrijheid in specifieke omstandigheden wettelijk 

beperkt. Voor sommige reizen is vaccinatie tegen gele koorts verplicht, 

en bepaalde arbeidscontracten vereisen een vaccinatie tegen hepatitis 

B.  De weigering om zich te laten vaccineren is dan wel ethisch te 

verdedigen, maar zal leiden tot ongewenste praktische gevolgen (niet 

kunnen reizen, of een bepaalde job niet kunnen uitoefenen).

Een andere doelstelling van vaccinatie is de bescherming van anderen 

(waaronder zieke medeburgers, patiënten, de hele gemeenschap). Het 

bijdragen aan deze doelstelling is vanuit ethisch standpunt zeer 

belangrijk. 

De overheid kan na zorgvuldige overweging vaccinatie verplichten 

tegen ernstige, zeer besmettelijke ziekten waartegen de vaccinatie een 

effectieve bescherming biedt zoals bv. polio (zie het antwoord op de 

eerste vraag). 
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Het opvolgen van deze verplichting lijkt de leden van het Raadgevend 

Comité niet enkel een juridisch afdwingbare plicht van elke burger maar 

ook een ethische plicht ter bescherming van de medeburgers, die zelfs 

bestaat zonder wettelijke verplichting.

Eenzelfde redenering kan gevolgd worden voor niet-verplichte 

vaccinaties die tot doel hebben anderen te beschermen. Zo is het voor 

de leden van het Raadgevend Comité moeilijk te begrijpen en roept het 

ethisch vragen op dat slechts een beperkt deel van de artsen en 

verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen 

zich jaarlijks laat vaccineren tegen de griep. 
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Ook hier hangt alles af van het vaccin, de ziekte en de omstandigheden.

Het is ethisch onaanvaardbaar dat een ouder zijn/haar kind een vaccin 

ontzegt dat effectief is tegen een ernstige en vermijdbare ziekte als 

poliomyelitis of tetanos. Het is daarentegen ethisch aanvaardbaar de 

vaccinatie van zijn/haar kind te weigeren wanneer de balans van de 

risico’s vaccinatie/ziekte wetenschappelijk niet doorslaggevend is. 

Ouders moeten hun beslissingen steeds nemen in het belang van het 

kind, en het is wettelijk en ethisch niet acceptabel dat ze beslissingen 

nemen die manifest in het nadeel zijn van hun kind.

Wanneer het gaat om de bescherming van anderen kan verwezen worden 

naar het antwoord op de derde vraag hierboven.
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4. Is het ethisch aanvaardbaar dat een ouder weigert 

zijn/haar kind te laten vaccineren? 


