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Onderwerp Vaccinatiediscussie 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op TV, in de sociale media en in kranten ontrolt zich de laatste tijd een discussie over de 
zin en onzin van het vaccineren. Wij volgen de discussie hierover met toenemende 
verbijstering. Wij weten namelijk uit ervaring wat het is om niet gevaccineerd te zijn, want 
wij kampen ons hele leven al met de gevolgen daarvan. Wij werden namelijk getroffen door 
het poliovirus voordat het vaccin werd uitgevonden. 
 
Voor er sprake was van poliovaccinatie kwamen er in ons land regelmatig uitbraken voor 
van polio. Daardoor overleden mensen. Anderen raakten voor de rest van hun leven 
gehandicapt. Dankzij de ontwikkeling van het poliovaccin behoren deze grootschalige polio-
uitbraken sinds het einde van de jaren vijftig tot het verleden. Er waren nog wel uitbraken op 
veel kleinere schaal, maar dan uitsluitend in streken met een lage vaccinatiegraad. Dat zijn 
de feiten. 
 
Door een wereldwijde campagne is het poliovirus nu vrijwel uitgeroeid. Er zijn echter nog 
steeds plaatsen waar het virus voorkomt. Het is onze wens dat dit virus wordt overwonnen 
en verdwijnt. Dat kan. Maar alleen wanneer de vaccinatiegraad wereldwijd voldoende hoog 
is. 
 
Onze ouders hadden niet de mogelijkheid om ons te laten vaccineren. Hadden ze die wel 
gehad, dan zou ons veel ellende bespaard zijn. 
Wij zijn van mening dat in de discussies rond vaccinatie veel te veel nadruk komt te liggen 
op de mogelijke gevaren ervan. Kijk naar ons. Wij zijn de levende illustratie van het gevaar 
dat je loopt wanneer je niet gevaccineerd wordt. Wij vinden dat hieraan veel meer aandacht 
besteed zou moeten worden in de media. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Mede namens de diagnosewerkgroep  
Polio & Postpoliosyndroom 
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