
Aan het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen 
Postbus 18 
6130 AA Sittard 
 
Sittard, 19-08-2021 
 
Betreft: Zorgen om voorstel Minister van VWS om Prikbussen bij scholen te zetten 
 
 
Geachte College van Burgemeester en Wethouders, 
 
Wij schrijven u als zeer bezorgde ouders en inwoners van Sittard-Geleen over het plan van 
demissionair Minister van VWS om in het hele land prikbussen in te gaan zetten.  
Onlangs schreef zorgminister Hugo de Jonge op social media: “De prikbus maakt het extra makkelijk 
om je vragen te stellen en even die prik te halen.” 
 
Wij als ouders en inwoners maken ons ernstige zorgen dat jongeren, wanneer de prikbussen bij 
scholen staan, sociale druk zullen gaan voelen om zich te laten inenten met het experimentele COVID 
vaccin. Daarnaast vrezen we dat jongeren zonder toestemming van ouders ingeënt kunnen worden. 
 
Aangezien de GGD alleen met toestemming van de gemeente prikbussen kan plaatsten, vragen we U 
om deze toestemming niet (bij de scholen van onze gemeente) te verlenen. 
 
Daarnaast wijzen we U graag op de volgende informatie: 

• Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en het zelfbeschikkingsrecht zijn kernwaarden 
in onze samenleving. Dit betekent ook dat eenieder in vrijheid mag beslissen om gevaccineerd te 
worden. 

• Deze rechten stonden nooit ter discussie totdat besloten werd dat iedereen gevaccineerd dient 
te worden tegen COVID-19. Herhaaldelijk werd benadrukt dat dit niet verplicht zou worden. In 
de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin dit bevestigd werd. Er komt geen directe of 
indirecte vaccinatieplicht. De sociale groepsdruk die een prikbus bij een schoolgebouw op 
kinderen uitoefent, is niet met vrijwilligheid te verenigen. 

• Wij zijn geen principiële tegenstanders van vaccinaties. Voor een aantal ziektes zien we het 
belang om vaccins in te zetten. Bij COVID-19 zien we dit belang niet. Na het lezen van de 
bijsluiter van o.a. Pfizer en de informatie op de website van deze fabrikant, komen wij tot de 
conclusie dat de risico’s niet opwegen tegen de voordelen. De ziekte is volgens het RIVM voor 
98% van de bevolking ongevaarlijk. Het virus treft vooral ouderen met onderliggende 
aandoeningen en een verzwakt immuunsysteem. Het vaccin heeft daarentegen bijwerkingen 
voor iedereen. Een aantal daarvan zijn zeer ernstig. 

 
Daarbij zijn de vaccins volgens de verschillende fabrikanten nog in de onderzoeksfase. Veel risico’s 
werden nog niet onderzocht. De derde fase van het onderzoek loopt gelijk met het uitrollen van de 
vaccinatiecampagne. Dit betekent dat mensen die zich laten vaccineren, deelnemen aan een medisch 
onderzoek. 
 
De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen uit 1998, stelt strenge voorwaarden en 
eisen voor dit soort onderzoeken. Artikel 5 van de wet bepaalt dat het verboden is wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten met proefpersonen van wie redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij 
gezien de feitelijke of juridische verhouding tot degene die het onderzoek verricht of uitvoert of 
degene die de proefpersonen werft, niet in vrijheid over deelneming daaraan kunnen beslissen. Dat 
is hier het geval. 
 



Daarnaast wijzen wij U graag op het volgende: 
 
VN Artikel 3 - Menselijke waardigheid en mensenrechten: 

• Menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden moeten volledig worden 
gerespecteerd. 

• De belangen en het welzijn van het individu moet prioriteit hebben boven het enige belang van 
wetenschap of samenleving. 

• VN Artikel 28 - Weigering van handelingen die in strijd zijn met de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid. 

• Niets in deze verklaring mag worden geïnterpreteerd als implicerend voor een staat, groep of 
persoon elke claim om deel te nemen aan een activiteit of om een handeling uit te voeren die in 
strijd is met mensenrechten, fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid. 

 
VN Artikel 6 - Toestemming: 

• Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden 
uitgevoerd met voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, 
op basis van adequate informatie. De toestemming moet, waar gepast, uitdrukkelijk zijn en door 
de betrokken persoon te allen tijde kunnen worden ingetrokken en om welke reden dan ook 
zonder nadeel of vooroordeel. 

 
Het is overduidelijk dat een minderjarige niet zelf in staat is om toestemming te geven voor een 
medische handeling zoals een vaccin en om de onaantastbaarheid van zijn lichaam te beschermen. 
 
Tot slot verwijzen wij naar de Neurenberg Code, waarin een set van 10 ethische principes is 
opgesteld met betrekking tot onderzoek op mensen. In het belangrijkste en eerste punt staat: 
“De vrijwillige toestemming van het individu is absoluut noodzakelijk. De plicht en 
verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming rust op elk persoon 
die het experiment initieert, leidt of ermee bezig is. Dit is een persoonlijke plicht en 
verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.” 
Als College van B&W heeft u persoonlijk de plicht en verantwoordelijkheid over uw te voeren beleid. 
Wij hopen dat u na het lezen van deze brief onze bezorgdheid over onze kinderen deelt. De minister 
van VWS geeft al meer dan een jaar de indruk dat we hier te maken met een onschuldig prikje te 
vergelijken met het eten van een frikadel. We hebben daarentegen te maken met een vaccin wat in 
december 2020 door de EMA een voorlopige goedkeuring heeft gekregen, waarbij het definitieve 
klinische onderzoek tot 31 december 2023 loopt. 
 
Dat volwassenen ervoor kiezen om aan dit medische experiment mee te doen, kan een vrije keuze 
genoemd worden. Gezonde kinderen, die geen enkel risico lopen bij een COVID infectie, zouden 
daarom nooit gevaccineerd moeten worden. Graag verwijzen we naar bijgevoegde PFD met een 
ingrediëntenlijst van de verschillende vaccins en de VARS data met bijwerkingen in de VS: 
https://stichtingvaccinvrij.nl/wp-content/uploads/2021/07/Corona-vaccins-_-EMA-goedgekeurd-
1.pdf 
 
Graag ontvangen we een ontvangstbevestiging van deze brief. Gezien de urgentie en het feit dat 
aangezien de scholen op 6 september weer beginnen, verwachten we binnen twee weken een 
reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bezorgde ouders/burgers van Sittard-Geleen 
 
Bijlage: Handtekeningenlijst van bezorgde burgers 
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