
Vaccineren verplichten?
Na alles wat nu gaande is over corona hebben wij er voor gekozen om een betoog te
schrijven over dat het vaccineren tegen Covid-19 verplicht moet zijn. Het onderwerp is
natuurlijk heel actueel en er zijn veel meningsverschillen over dat je wel of niet moet
vaccineren. Wij vinden dat iedereen zich moet vaccineren, omdat we vinden dat iedereen
gelijk moet zijn. En op dit moment vinden we dit niet het geval. Ook vinden we dat er nu te
veel mensen doodgaan aan corona. Met dit vaccin zullen er veel minder mensen doodgaan
aan het virus.

Als je kijkt naar de mensen die op de IC afdeling in het ziekenhuis liggen. Dan zie je dat daar
de cijfers erg anders. 51 procent van de mensen in het ziekenhuis liggen is niet geprikt en
de verschillen zijn nog groter op de IC. Daar is zelfs 68 procent van de patiënten niet
gevaccineerd. Deze getallen lijken dicht op elkaar te zitten maar als je over heel nederland
kijkt dan zijn er veel meer gevaccineerden dan ongevaccineerden. Dus als er op de IC 68
procent van de mensen niet geprikt is, dan zie je wel dat voor heel veel mensen het vaccin
goed werkt. veel meer ongevaccineerde mensen liggen dan wel gevaccineerden. Het is
bewezen dat na een vaccinatie de kans op een IC opname 33 keer kleiner is geworden en
de kans dat je überhaupt in het ziekenhuis terecht komt is 17 keer kleiner. Dit is ook in
verschillende grafieken te zien. Als je naar Nederland kijkt dan zie je dat ongeveer 85
procent van de gehele bevolking wel is gevaccineerd. Dus als je dan naar de ziekenhuizen
kijkt liggen er veel meer ongevaccineerden kwa aantallen dan gevaccineerden.

Doordat er veel maatregelen tegen corona zijn genomen in Nederland hebben we
tegelijkertijd veel minder vrijheid gekregen. Dit zie je bijvoorbeeld aan 1,5 meter regel en aan
de mondkapjes. Ook kunnen we naar veel dingen niet toe zonder een QR code. Zo zijn er
bijvoorbeeld regels dat je niet naar bioscopen en restaurants kan zonder je QR code te laten
zien. Als we nou allemaal ons zelf laten vaccineren dan zul je zien dat de regels met de QR
codes er snel vanaf kunnen, want die hebben dan toch geen zin meer. Door deze vrijheid zal
iedereen weer gelijk worden in Nederland omdat veel mensen die niet gevaccineerd zijn
boos op de regering van ons land waren.
Mark Rutte en zijn minister van volksheid, nu Ernst Kuipers maar eerst Hugo de Jonge
krijgen heel wat haatdragende scheldwoorden en andere dingen naar hun hoofd geslingerd
op social media. Reacties op posts met nieuws over het coronavirus van accounts met
jongeren als doelgroep staan helemaal vol met haat naar de regering en dus vooral naar
Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ook op straat worden ze soms uitgescholden en er heeft een
keer iemand voor het huis van Hugo de Jonge met een brandende fakkel gestaan terwijl
diegene verschrikkelijke bedreigingen riep.
Veel ongevaccineerden gaan nog steeds op een normale manier om met gevaccineerden en
andersom. Maar veel de groepen beginnen elkaar wel steeds raarder aan te kijken.
Gevaccineerden vinden vaak dat de ongevaccineerden de zoektocht naar een uitweg uit
deze pandemie afremmen doordat ze de vaccinatie niet nemen. Volgens de gevaccineerden
is de pandemie afgelopen als iedereen een vaccin neemt, omdat iedereen dan niet meer
ziek kan worden van het virus volgens de overheid. Het coronavirus zal dan uitsterven en de
pandemie zal voorbij zijn. De meeste ongevaccineerden zijn het hier wel mee eens alleen ze



vinden vaak dat de risico's op andere ziektes die je van het vaccin zou kunnen krijgen te
groot zijn.

Ook is er een kleine groep mensen die denken dat er bijvoorbeeld chips in je arm worden
gezet. Deze mensen worden complottheoristen genoemd. Door de gevaccineerden worden
ze meestal wappies genoemd.  Zij denken bijvoorbeeld vaak dat de regering chips in je arm
doet zodat ze je kunnen controleren of dat het covid-19 bedacht is door de regering zodat ze
de schadelijke effecten van 5G, de nieuwste telecommunicatie norm, kunnen verbergen. Er
is alleen nooit wetenschappelijk bewezen dat 5G schade aanricht bij de mens. Een ander
tegenargument tegen deze theorie is dat het virus ook razendsnel verspreidde door landen
zonder 5G-netwerk zoals Pakistan en India. Maar veel mensen waren zo tegen het 5G dat
ze 5G-zendmasten in brand staken.

Maar even terug naar het gelijk worden tussen de ongevaccineerden en de gevaccineerden,
misschien zal er altijd een scheiding blijven tussen de groepen. Het zou bijvoorbeeld kunnen
dat veel ongevaccineerden heel erg boos gaan worden als het vaccin tegen covid-19 nemen
verplicht zou worden. Er zullen veel demonstranten zijn waar ook een paar relschoppers
tussen zullen zitten. Een veelgebruikt tegenargument en een van de grote redenen dat de
verplichting nog niet ingesteld is, is dat het verplichten van het nemen van een vaccinatie
tegen covid-19 in strijd is met de grondwet. Om precies te zijn met artikel 11. In dit artikel
staat namelijk dat elke burger het recht heeft zelf te bepalen wat er met zijn/haar lichaam
gebeurt.

De overheid kan het dus niet verplichten, maar werkgevers mogen dit wel binnen hun bedrijf.
Werknemers kunnen namelijk geen beroep doen op de grondwet omdat de grondwet een
verticale werking heeft dit betekent dat de grondwet geldt tussen overheid en burgers en niet
tussen burgers en burgers. Werkgevers hebben een zorgplicht, zij moeten ervoor zorgen dat
zijn/haar werknemers geen gevaar lopen. Ze kunnen een vaccinatie verplichten zolang het
veilig genoeg is en iedereen dit vaccin krijgt waardoor er ook geen discriminatie kan
plaatsvinden. Een rechter zal kijken naar de belangen van het vaccin als het vaccin
bijvoorbeeld een vaccin tegen Mexicaanse griep is voor een kind zal de rechter het niet
goedkeuren dat het verplicht zou worden omdat de kans op besmetting heel klein is.

Veel mensen kiezen ervoor om zichzelf niet te laten vaccineren. Hier zijn verschillende
redenen voor. Een daarvan kan zijn dat mensen zelf willen kiezen wat ze met hun lichaam
doen. Dit is ook volledig waar dat er maar er zijn eigenlijk nog vrijwel geen bewijzen dat dit
vaccin gevolgen heeft op lange termijn. Ook zijn er nu heel veel mensen over heel de wereld
die niks hebben gevoeld van het vaccin en gewoon verder gaan met het leven. Zonder dat
ze bijvoorbeeld minder conditie hebben of het slechter met ze gaat. In het verleden heeft
eigenlijk ook geen enkel ander vaccin gevolgen gehad op lange termijn.
Als je nu kijkt naar het vaccin heeft het vaccin enkele bijwerkingen en enkele gevolgen die
voor nu nog niet lange termijn zijn. Deze zijn erg zeldzaam, zo zijn er bij Astrazeneca
gevallen met trombose (een propje in het bloed), maar deze komen eigenlijk nooit voor. Bij
Pfizer of Moderna kan er ook een heel zeldzame erge bijwerking voor komen. Namelijk
ontsteking van het hartzakje of de hartspier. Al deze gevallen zijn best wel erg maar nog niet



voor lange termijn. Dus het is eigenlijk geen excuus om geen vaccin te nemen door de
bijwerkingen, want deze zijn er wel maar dan heel zeldzaam.

De conclusie is dat iedereen zich zou moeten laten vaccineren. En als dit niet zou lukken
dan zal het maar verplicht moeten worden. Dit gaat weer veel goede gevolgen hebben op de
samenleving. Zo is iedereen weer gelijk, doordat er geen verschil meer is tussen
gevaccineerde en tussen ongevaccineerden. Ook zullen er weer veel minder doden vallen
als eerst, want iedereen is gevaccineerd en dit helpt met het tegenhouden van het
verspreiden en zorgt ervoor dat je veel minder ziek wordt. In de samenleving kun je ook
weer veel meer doen, zoals naar restaurants en bioscopen. Want als iedereen is
gevaccineerd zullen de QR codes wegvallen. En kun je dus weer overal naar toe. Dus na
ons onderzoek zijn wij tot conclusie gekomen dat het verplicht maken van vaccineren veel
goede gevolgen heeft op onze samenleving.


