
                 
                                      

 

 
 

Hoe zit het nou met dat Coronavaccin?  
 
Het Coronavirus houdt ons in de greep. Er zijn verschillende vaccins in ontwikkeling. Hoe 
dichter we bij een vaccin komen, hoe meer vragen er zijn. Hoe werken vaccins? Wat zijn de 
bijwerkingen? Wat zijn de verschillende corona medicijnen? Dit is een greep uit de vragen 
die centraal stonden tijdens het Grootste Coronaspreekuur (online) op donderdag 5 
november.  
 
Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en 
Diederik Gommers, Intensivist bij het Erasmus MC en Voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Intensive Care starten het gesprek.  
 
Wat doet het CBG?  
Het CBG is verantwoordelijk voor het registreren van een geneesmiddel. “We kijken naar de 
werkzaamheid, veiligheid en de kwaliteit van een medicijn. Dit doen wij zowel in een 
Nederlandse als een Europese context. Het CBG is een van de 27 landen die betrokken is bij 
het beoordelen en registeren van de coronavaccins binnen Europa. Ook bewaken we hoe 
het zit met de veiligheid zodra het middel op de markt komt.” Aldus Ton de Boer.  
 
Wanneer wist u, dit wordt werk? 
“Minister Bruno Bruins kreeg de eerste patiënt met de bevestiging van COVID-19 onder 
ogen. Toen gingen we nadenken; er moeten vaccins komen. Wat verwachten we voor 
eindpunten bij het beoordelen van de werkzaamheid, veiligheid en de kwaliteit van een 
COVID vaccin. En daarover hadden we veel contact met andere landen.” 
 
In die tijd wist niemand wat ondertussen te doen. Er werd geëxperimenteerd. “Je hebt als 
zorgverlener de neiging om geregistreerde medicijnen te gebruiken van soortelijke ziektes.” 
vertelt Diederik Gommers. “Een belangrijk criterium voor een geschikt COVID medicijn is de 
vraag of er een goede studie naar het medicijn is gedaan. Dat hoeft niet per definitie in 
Nederland. Bijvoorbeeld: Er is een goede trial geweest in Engeland. Mensen met 
ademhalingsproblemen door corona die in het ziekenhuis terecht kwamen boekten 
positieve resultaten met Dexamethason. Ze lagen korter in het ziekenhuis en er gingen 
minder mensen naar de Intensive Care. Het betreft dan wel de mensen die 
ademhalingsproblemen hebben, dus die zuurstof nodig hebben.”  
 
In Nederland hebben we 17 miljoen bondscoaches en 17 miljoen virologen.  
Ton de Boer: “Ik heb vanochtend een uur lang bij Jurgen Rayman gezeten om mensen uitleg 
te geven over een mogelijk COVID vaccin. Er zijn veel vragen over veiligheid, vertrouwen en 
beoordelen. Het is belangrijk dat mensen goed voorgelicht zijn. Mensen vragen voor zichzelf 
af: wil ik straks wel een vaccin?” 
 
Solidariteit voorop 
Diederik Gommers heeft een samenwerking met Femke Louise om zo via o.a. haar online 
account veel jonge mensen te bereiken.  Zij moeten vooral ook hun gedrag veranderen en 
dat is lastig. We hebben solidariteit nodig, anders krijg je het virus niet onder controle. “Het 
is makkelijker om je aan de regels te houden als je het beter begrijpt.” aldus Gommers. “In 
de eerste golf overviel het ons, er was angst en gedragsverandering was makkelijker. Nu 
hebben we een poldermodel met veel discussies en we willen bewijs zien bij iedere actie. 
Meer solidariteit zou fijn zijn.”  
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We gaan weer de goede kant op 
Het is knap dat onze tweede golf van coronabesmettingen nu goed aan het dalen is. Dat 
geeft ons weer wat meer perspectief. Er is dan ook veel animo om weer te gaan 
versoepelen. Jaap van Dissel is directeur van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu). Hij is de man van de waarschuwende woorden.  
 
“Er is zelden een dag dat ik niet met Corona bezig ben. Het RIVM heeft een belangrijke rol in 
vaccinontwikkeling voor Covid. Ze volgen het traject van medicijnontwikkeling: van testen in 
het laboratorium tot het testen van het vaccin bij mensen. Eerst bij een kleine groep dan bij 
een grote groep mensen die het virus heeft. Een deel van deze mensen krijgt dit vaccin en 
een ander deel krijgt een ander vaccin of een placebo. Groepen worden maanden vervolgd. 
We kijken of er verschillen zijn in het optreden- en de ernst van COVID; hoe vaak moeten 
mensen met Covid naar het ziekenhuis of de IC? Zodra er voldoende bewijs is dat het middel 
werkt dan komt het vaccin na goedkeuring beschikbaar om aan anderen te worden 
toegediend. In dit proces heeft het RIVM veel contact met andere internationale 
organisaties.”  
 
Wel of niet versoepelen? 
“De komende tijd verwacht ik geen versoepelingen. We zitten nog met de veel regionale 
verschillen. In de grote steden is het aantal gevallen nog steeds erg hoog. We hebben net de 
bocht gemaakt met een daling. Dat maakt ons nu nog te kwetsbaar. Als we nu versoepelen 
dan heb je kans dat het reproductiegetal gelijk weer stijgt met als gevolg een directe stijging 
in de aantallen. We moeten geruime tijd zien dat de aantallen dalen. Dan lukt het ook beter 
om de boel daarna onder controle te houden.” 
  
Pleit je voor een regionale aanpak? 
“In de praktijk lijkt een regionale aanpak toch tot problemen te leiden. De communicatie 
blijkt ingewikkeld; iedere regio verzint iets anders. Dat is erg verwarrend. Ook zijn we 
beducht voor het ‘waterbedeffect’: druk je op A gaat het bij B omhoog. Of te wel: heb je In 
het ene gebied strengere regels, dan gaat men erop uit waar de regels minder streng zijn. 
Een generieke aanpak voor heel Nederland is een kwestie van volhouden. Tot ver in 
December is de verwachting dat we op besmettingsaantallen zitten dat we de boel met een 
set vaste basisregels weer onder controle kunnen houden, hopelijk totdat er een vaccin 
komt.”  
 
Hugo de Jonge is Minister van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport). “De tweede Corona 
golf is een andere golf dan de eerste. De eerste golf ging heel snel omhoog, de tweede golf 
heeft zich langzamer opgebouwd maar duurt ook langer om weer naar beneden te krijgen. 
Dit was ook de reden om een versnellingspakket bovenop de eerdere maatregelen te zetten. 
We verwachten dat deze maatregelen nog tot half december duren. De tweede golf 
verschilt ook nog van de eerste omdat het oppervlak onder de piek veel groter is dan bij de 
eerste golf. Er komen zodoende 25% meer patiënten op de IC terecht en zo’n 80% meer 
patiënten op de reguliere bedden dan tijdens de eerste golf. Deze tweede golf raakt ons dan 
ook sterk. We hebben deze maatregelen nodig vanuit solidariteit. Je wilt de Kerstperiode 
toch een beetje samen doorbrengen. Maar dan moeten we eerst de controle terugkrijgen.”  
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Wanneer is er een vaccin? 
Hugo de Jonge is Minister van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Hugo de Jonge: “Ik 
denk dat we erop moeten rekenen dat we in de eerst maanden van 2021 de eerste 
leveringen van goedgekeurde vaccins zouden kunnen krijgen. We hebben op voorhand een 
contract afgesloten met meerdere makers van veelbelovende vaccins. Het Oxford vaccin is 
het meest veelbelovende vaccin op dit moment. We trekken samen op met Duitsland, 
Frankrijk en Italië om zo een frontje voor leveringen te vormen. Met 3 partijen voor een 
Coronavaccin hebben we een contract, met 3 partijen hebben we bijna een contract en er 
volgt er mogelijk nog een. Van iedere levering vaccins van iedere partij krijgt Nederland 3,89 
procent van de voorraad.”  
 
Hoe wordt een vaccin verdeeld over de bevolking? 
“Nederland volgt hierin het advies van de Gezondheidsraad.” vertelt Hugo de Jonge. “We 
moeten ons realiseren dat niet iedereen in een keer een vaccin kan krijgen. Daarom hebben 
we nu ook op meerdere paarden gewed wat mogelijke leveranciers van een vaccin betreft.  
Van iedere leverancier krijg je ook maar een gedeelte van de productie, nooit alles in een 
keer.” 
 
Zou een werkgever een vaccinatie verplichting kunnen opleggen? 
“Nee, daar is geen wettelijk basis voor.” Zegt Hugo de Jonge. “Er zijn veel zorgen over 
vaccins en bijwerkingen van vaccins. We moeten ervoor zorgen dat het vaccin veilig is en 
getoetst is voor gebruik. De communicatie over het vaccin moet op een goede manier 
verlopen. Er is geen verplichting, maar ik hoop dat veel mensen zeggen: ‘Ja, ik ga mij laten 
vaccineren’. Het is de beste troef om deze crisis achter je te laten.”  
 
Vragen uit het publiek  
(door: Ajouad el Miloudi) 
 
Komt er een gezondheidspaspoort of je gevaccineerd bent? 
Nee, vaccineren is een vrijwillige keuze. Er komt geen druk of controle.  
 
Hoe zit het met de effectiviteit van hydroxichloroquine?  
Ton de Boer: “Hydroxichloroquine is gebruikt in ziekenhuizen in onderzoeksvorm. Het 
experiment is gestopt omdat de werkzaamheid niet kon worden aangetoond. Het medicijn 
kan wel bijwerkingen geven zoals hartritme stoornissen. Er lijken soms succesverhalen te 
zijn, maar deze lijken niet structureel te zijn. Er kan geen causale relatie worden 
vastgesteld.”  
 
Hoe garandeer je de veiligheid? Wie kijkt mee in besluitvorming en hoe transparant is dit? 
Er is een onafhankelijk college die besluit of een medicijn op de markt komt. Er is geen druk 
van de politiek. We werken volgens het standaard traject om alles te doen zoals we het altijd 
doen, maar sneller waar mogelijk.” 
 
Hugo de Jonge: “Ja, alles wat we zelf weten, moeten we ook eerlijk vertellen. Ook over waar 
onzekerheid over is. We delen de planning en verwachtingen m.b.t. een nieuw vaccin. Het 
kan zijn dat een vaccin dat tot nu toe veelbelovend is, toch niet door de laatste rondes van 
goedkeuring komt. Daar moet je eerlijk over zijn. We moeten rekening houden met de 
mensen die zich zorgen maken. De complotdenkers zijn ingewikkeld, daar kunnen we niet zo 
veel mee. Corona is een polariserend virus. Je merkt dat zorgmedewerkers in de tweede golf 
anders worden behandeld. In de eerste golf kregen zij alle lof en dank voor het harde 



 
 
 
 

4 

 

werken. Nu in de tweede golf is de sfeer grimmiger. We moeten onze waardering voor de 
zorg blijven uitspreken. We moeten gezond blijven denken en niet te veel podium bieden 
voor alle complotten. Gewone zorgen moeten wel volop de aandacht krijgen.”  
 
Preventie en behandeling 
Ajouad el Miloudi gaat op zoek bij een ex-coronapatient: Anja werd besmet rond 7 april 
2020. De besmetting was het gevolg van haar werk in de thuiszorg. Een dame had 
coronaverschijnselen. Anita raakte ook besmet. Ze kreeg koorts, voelde zich niet lekker en 
ging naar bed toe. Daarna steeg de koorts. Na 3 dagen koorts voelde Anja wat een enorme 
strijd haar lichaam aan het voeren was. Het opknappen bleek erg moeilijk. “Ik ga nu nog 3 
dagen per week naar een revalidatiekliniek. Staan lukt moeilijk, niet langer dan 10 minuten. 
Ik kan niet werken. Het herstel gaat nog maanden duren. Mijn zorg is vooral ook: word ik 
nog wel helemaal de oude? En hoe zit het met een vaccin tegen Corona? Een vaccin in een 
jaar tijd is wel erg snel; daar heb ik vragen over.” aldus Anja.  
 
Wel of niet vaccineren? 
Diederik Gommers: “Ik begrijp de angst wel. Vaccineren is een vrije keuze, maar doe het niet 
alleen voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen. Die solidariteit is belangrijker dan 
bij het griepvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad bij de griepprik is nu 30%). We moeten er 
niet aan denken dat dit percentage net zo laag is bij het coronavaccin.”  
 
Nog lang last  
Janneke Belo is huisarts. Zij vertelt: “Corona is slopend en duurt lang. Wat in het begin 
moeilijk was voor huisartsen is: wat moeten we adviseren? Er waren vooral ook veel mensen 
die milde klachten hadden van Corona, maar die nog maanden na besmetting last bleken te 
hebben. We moeten de gevolgen van corona niet onderschatten. Het zijn vooral de jonge en 
gezonde mensen die veel klachten blijven houden. Vooral spierklachten en vermoeidheid. 
Een vaccin tegen Covid is erg belangrijk, maar denk ook aan de symptoom bestrijding als je 
wel Covid oploopt. Wat doe je tegen hoofdpijn en benauwdheid? En wanneer moet je naar 
het ziekenhuis? 
 
En wat zegt Google? 
“Mensen zijn goed geïnformeerd over Corona. Als huisarts ben ik daar altijd blij mee.” 
vertelt Janneke Belo. “Het wordt wel wat makkelijker. We weten meer over het virus, het 
verloop en de complicaties. Je kan beter voorlichten en bijsturen op alarmsymptomen. In 
het begin was er zo veel onduidelijkheid: koorts, oogontsteking, maag/darmklachten, zo veel 
symptomen die konden duiden op Corona. Dat was moeilijk inschatten: is er sprake van een 
Covid infectie of toch iets anders? Bij covid heb je altijd wel je basis uitleg zoals bij een ander 
virus. Soms kan je wel wanhopig worden van de lange termijn klachten van mensen die 
Covid hebben gehad.”  
 
Van arts naar patiënt op je eigen IC 
Meta van der Wouden is arts op de Intensive Care. Zij is dit jaar met griep, hoofdpijn, koorts, 
spierpijn en keelpijn op haar eigen ic opgenomen. “Toen ik in maart op de IC terecht kwam, 
ging de meerderheid van de patiënten op de IC dood. Mijn beeld was dan ook: ik ga ook 
dood. Ik heb afscheid genomen van dierbaren. Dat was niet makkelijk want er mocht geen 
bezoek komen. Mijn man mocht nog langskomen om gedag te zeggen.”  
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Hoe gaat het nu? 
“Ik ben de helft qua energie en spierkracht van wat ik voorheen was.” Vertelt Meta van der 
Wouden. “Ik moet vooraf mijn week indelen. Ik werk 3 halve dagen. Daarnaast heb ik 
fysiotherapie, logopedie (ik hield iets over op mijn stembanden als gevolg van Covid) en 
psychologische hulp. Mijn hele lijf is in de war. Ik heb soms het gevoel alsof ik in een lichaam 
zit van een 80 plusser.”  
 
Zit hier verbetering in? 
“Ja, als ik ineens toch iets zelf kan tillen dan zie je de vooruitgang en ben ik trots. Ik weet niet 
of ik nog op het oude niveau terecht kom. Sommigen herstellen snel, anderen langzamer. Je 
kan ook het post intensive care syndroom hebben. Dat geeft ook verschijnselen voor je 
spierkracht en concentratie.”  
 
Je doet nu promotieonderzoek naar beademingsprotocollen? 
“Beademen bij een operatie bij slokdarmkanker was al onderdeel van mijn onderzoek. Waar 
komen de complicaties van na afloop, komt dit door de beademing? Nu ik zelf ben beademd 
zonder complicaties ben ik blij dat ik op een longbeschermende manier ben beademd. Bij 
veel patiënten met COVID is op de IC met hoge druk beademend. Dat beschadigt de longen 
maar is soms toch nodig.” 
 
Je hebt ook ervaring opgedaan met Hydroxichloroquine? 
Ja, deze ervaring was naar. Ik heb het gehad toen ik was opgenomen in het ziekenhuis. Ik 
ben hiermee gestart. Daarna werd ik zo ziek vanwege maag en darm klachten dat ik dacht, 
dat moet daarvan komen. Je wist toen niet welke klachten waarvandaan kwamen. Ik heb er 
zelf voor gekozen om er mee te stoppen.”  
 
Vragen uit het publiek 
Door: Ajouad el Miloudi 
 
Een familielid heeft COVID 2x opgelopen. Hoe kan dat? 
Janneke Belo: “We weten niet goed hoe dat kan. De eerste groep mensen met corona is niet 
getest op het hebben van corona. We weten niet goed waarom mensen een tweede infectie 
doormaken. Sommige mensen hebben antistoffen wel en anderen niet meer in hun bloed na 
een infectie met een virus. Ook bij het griepvirus kan je vaker ziek worden. De griep wijzigt 
ook ieder jaar. Een lichaam kan weer ziek worden van een virus. Er zijn nog te weinig 
wetenschappelijk studies geweest om het zeker te weten. Langetermijn effecten van Corona 
zijn nog niet duidelijk.”  
 
Moet je gevaccineerd worden als je al corona hebt gehad en antistoffen hebt? 
Meta van der Wouden: “Antistoffen dalen na verloop van tijd. Dit blijkt ook uit de 
bloedonderzoeken. Dan is het afwegen; vind je zelf dat je een vaccin moet krijgen?”  
 
Moeten deze mensen niet achteraan in de rij voor een vaccinatie? 
Diederik Gommers: “Het hangt af of je in de hoge risicogroep zit. Dat bepaalt ook of het 
verstandig is om een vaccin te nemen.”  
 
Janneke Belo: “Het is goed om je te beseffen dat ook al heb je het gehad, je kan het opnieuw 
krijgen. Dus neem het vaccin, niet alleen voor jezelf maar vooral ook voor een ander. Loop 
niet rond van: mij kan niks meer gebeuren.”  
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Hoe zit het dan met groepsimmuniteit? 
Janneke: Je kan COVID opnieuw krijgen. Een vaccin zorgt ervoor dat de complicaties door 
COVID zo veel mogelijk zullen verminderen.  
 
Zouden jullie als arts zelf het vaccin halen? 
Meta, Diederik, Janneke volmondig ja.  
 
Wat is het verschil tussen een vaccin en een geneesmiddel?  
Leonoor Wijnans is van het CBG en is vaccindeskundige. Leonoor: “Een vaccin wordt 
gegeven om te zorgen dat mensen niet ziek worden. Een vaccin heeft een klein beetje 
onschadelijk virus. Bij toediening boots je de infectie na, zonder dat je er ziek van wordt. Het 
is een training voor het lichaam om om te gaan met een virus. Om deze op te kunnen 
ruimen als het echte virus toeslaat.  
 
Hoe weet je hoe lang een vaccinatie geldig is? 
Daar wordt veel onderzoek naar gedaan.  
 
De weg van een vaccin 
Filmpje: Een vaccin wordt eerst in een laboratorium getest, dan in drie stappen getest op 
mensen (Stap 1 = Onderzoekers geven het vaccin aan een tiental gezonde volwassen 
proefpersonen om te testen of er bijwerkingen zijn, of er een immuunreactie is en welke 
dosering het best werkt. Stap 2 = Onderzoekers testen bij een paar honderd proefpersonen 
uitgebreider de veiligheid en immuunreactie, ook bij verschillende groepen, zoals ouderen 
en kinderen. Stap 3 = Onderzoekers testen maandenlang bij vele duizenden proefpersonen 
of het vaccin beschermt tegen een infectie, vergeleken met mensen die een placebo kregen. 
Eventuele zeldzame bijwerkingen komen hier aan het licht.). Daarna (na alle goedgekeurde 
stappen) wordt een vergunning aangevraagd waarvoor zorgvuldig alle onderzoeken 
beoordeeld worden langs strenge eisen. Weegt de werkzaamheid van een vaccin op tegen 
de risico’s? Dan kan er een vergunning worden afgegeven. Daarna wordt het vaccin goed in 
de gaten gehouden op bijwerkingen; soms heb je een onbekende bijwerking. In het uiterste 
geval wordt een vaccin van de markt gehaald. Zo blijft een vaccin zo veilig mogelijk.  
 
In de ontwikkeling van een Corona vaccin komt Europa om de hoek kijken.  
Vertraagt dit niet? 
 
Leonoor Wijnans: “We doen de beoordelingen juist samen. Een paar landen nemen de lead. 
Dus dat versnelt juist; meer kennis delen en extra samenwerking, dat is juist goed. Het 
vaccin tegen corona wordt in korte tijd gemaakt. Bij de ontwikkeling van een coronavaccin 
gebruiken de onderzoekers kennis en ervaringen van wat er al is. Ook worden stappen 
tegelijk gezet waar mogelijk. De beoordeling van de resultaten start sneller; de eerste 
resultaten kunnen gelijk doorgestuurd worden. Daardoor kan beoordeling sneller gebeuren 
maar worden alle stappen wel gevolgd. We leveren niet in op veiligheid. Vanuit European 
Medicines Agency (EMA) zijn alle experts samen gekomen. Zij voeren 3 keer per week 
overleg waarin kennis en ontwikkelingen worden gedeeld en bijgehouden. Er schuiven 
steeds meer mensen aan vanuit verschillende hoeken. Discussies zijn soms fel maar open.”  
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Is een corona vaccin mogelijk eind van het jaar beschikbaar? 
Leonoor Wijnans: “We wachten op de resultaten. De studies lopen, daarin moet echt 
vastgesteld worden of een vaccin werkt en veilig is.” 
 
Je voelt de hete adem van mensen om je heen…  
Leonoor Wijnans: “Toch blijven we bij de wetenschap. We laten ons hier niet door 
beïnvloeden. Het vaccin moet veilig zijn en effectief zijn. Pas dan keuren we alles goed. We 
kunnen geen datum noemen.”  
 
Registratie van bijwerkingen 
Miriam Sturkenboom is de coördinator van het Europese vaccinonderzoek. Zij  
registreert straks de bijwerkingen en gevolgen van het coronavaccin. “Tijdens het onderzoek 
naar de werking van een vaccin wordt al gekeken naar mogelijke bijwerkingen tot 6 
maanden follow up. Maar wij kijken ook naar bevolkingsgroepen die niet meteen in het 
onderzoek naar een vaccin zijn opgenomen zoals zwangeren bijvoorbeeld. Ook zijn wij nu al 
voorbereid om monitoring op bijwerkingen op het corona vaccin mogelijk te maken. We 
kijken of er genoeg capaciteit is in de landen om deze monitoring goed te doen. Dat doen we 
nu alvast, niet pas als het vaccin op de markt is.”  
 
Er kan dus toch iets mis gaan bij het vaccin? 
Miriam Sturkenboom: “We gaan er niet van uit dat ernstige bijwerkingen voor zullen komen 
bij Corona. Als je een hele grote groep mensen gaat vaccineren dan neemt de kans toe dat je 
vreemde dingen ziet. Je moet op grote schaal veel mensen volgen wil je alle mogelijke 
bijwerkingen kunnen overzien. In klinische studies heb je niet voldoende mensen om dit te 
bepalen. Als er data komen over bijwerkingen dan geven we dat direct door aan de 
autoriteiten die de balans opmaken tussen werkbaarheid en schadelijkheid van een vaccin.”  
 
Hoe meld je een bijwerking?  
Agnes Kant is Directeur van Bijwerkingencentrum Lareb. “Bij Lareb kan je bijwerkingen van 
gezondheidsproducten melden. Zo kunnen we nieuwe kennis opdoen. Een vermoeden op 
een bijwerking is voor ons genoeg om meer onderzoek te doen. Het maakt dat je op zoek 
gaat naar meerdere van dezelfde klachten. Er zijn meldingen die vragen om een nadere 
analyse: hoe vaak is een bijwerking gemeld? Is er een tijdsrelatie? Is er een mechanisme 
waardoor het kan gebeuren? Je kijkt naar andere landen. O.b.v. analyse kan er sprake zijn 
van een bijwerking die niet uit het onderzoek naar de werking van een medicijn is gekomen. 
In dit onderzoek zit niet een grote en diverse groep testpersonen. Het kan zijn dat je in de 
praktijk toch andere dingen ziet.” 
 
Corona en Complottheorieën  
Jörgen Raymann is cabaretier: “Er is veel verwarring bij mensen over een vaccin. Artsen 
spreken elkaar soms tegen over de betrouwbaarheid van een vaccin. De reactie van de 
gemiddeld burger is dan: Waarom moet ik mij laten inenten? Het is een kwestie van goede 
communicatie en voorlichting, anders komen de complottheorieën. Mensen gaan op zoek 
naar een validatie voor hun wantrouwen. Ze gaan hun eigen informatie filteren om een 
bevestiging te krijgen van hun gelijk.”   
 
Jaron Harambam is socioloog die onderzoek doet naar disinformatie, conspiracy theorieën 
en algoritmes in (sociale)media. Jaron: “Het is goed om aan te kaarten dat je als instituut 
geloofwaardig moet blijven. De relatie tussen de farmaceutische industrie en de wetenschap 
staat op gespannen voet. Deze relatie moet in voorlichting over een corona vaccin wel goed 
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uitgelegd worden. Angst, wantrouwen heeft te maken met dieperliggende vragen en 
wantrouwen soms tegenover instanties. Je moet kijken naar de verschillende vormen van 
wantrouwen. Als je communiceert, moet je onderscheid maken tussen de verschillende 
theorieën van mensen.”  
  
Te veel informatie  
Enny Das is Professor Communicatie en Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en lid van de Gezondheidsraad. Enny: “We hebben veel toegang tot informatie, 
vooral via internet. Je moet daarin wel kunnen filteren en dat kan niet iedereen. Er zijn veel 
vragen onder de bevolking. Je raakt snel in de war. Een twee stromen beleid is belangrijk in 
je communicatie als overheid zijnde. Mensen hebben gezond verstand maar zijn onzeker. Je 
moet aan de ene kan heldere boodschappen hebben en je moet aan de andere kant 
transparant blijven: hoe is het vaccin getest? Overclaim niet wat je nog niet weet.  
 
Jaron Harambam: “Het is goed om na te denken over verschillende 
communicatiediepgangen. Sommige mensen willen juist wel meer weten.”  
 
Jörgen Raymann: “Let ook op de verschillende culturele achtergronden. Sommige culturele 
achtergronden zijn extra hard getroffen door corona. De communicatie naar deze mensen is 
de afgelopen tijd nihil geweest. In Suriname denken ze dat als je Bita drinkt dat je dan niet 
ziek kan worden. Bij de Marokkaans en Turkse gemeenschap is het heel normaal dat je bij 
elkaar aan tafel zit en uit hetzelfde bord met elkaar eet. Je moet ook deze doelgroepen 
duidelijk maken hoe het zit. Hier moet je op letten bij je communicatie.”  
 
Jaron Harambam: “Meer openheid over informatie over onderzoek is nodig. Welke partijen 
leveren welke informatie? Welke partijen betalen voor een platform die informatie 
verspreidt? Wat zien wij niet? Hier moet meer regelgeving en transparantie voor komen. 
Vertrouwen is snel vertrokken. Voor instituties is het belangrijk dat je eerlijk bent over een 
mogelijke belangenverstrengeling.”  
 
Enny Das: “Online krijg je weinig correctie meer. Er is niemand die corrigeert wanneer je in 
een ‘complottheorie’ stapt. Je mist de context. Onderschat niet de kracht van een spannend 
verhaal. Vaak geloven mensen het verhaal weliswaar niet, maar het zet mensen toch aan het 
twijfelen.”  
 
Vragen  
Door: Ajouad el Miloudi 
 
Waarom zijn mensen zo bang voor het vaccin? 60 Jaar geleden was er de DKTP prik, toen 
wisten mijn ouders ook niks van testen, ik heb er niks aan overgehouden.  
 
Enny Das: “Medische wetenschap was toen nog een groot goed. Je was blij met ieder vaccin 
voor je gezondheid. Dit is intussen verandert. We zijn vergeten hoe het ook al weer was om 
ernstig ziek te zijn.” 
 
Jaron Harambam: “Daarnaast is ons vertrouwen in instituten en autoriteiten (politieagenten, 
artsen, politici) compleet veranderd.” 
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Hoe zou de overheid om moeten gaan met de grote hoeveelheid fake news? 
 
Jaron Harambam: De taak zit niet in het verwijderen van informatie of in het stigmatiseren 
van ‘idiote’ verhalen. Maar wel in het stimuleren van het beoordelen waar iets vandaan 
komt, hoe weet ik welke informatie betrouwbaar is? Geef mensen handvatten.  
 
Jörgen Raymann: Je moet complotdenkers misschien juist aan het woord laten, zo kan je de 
discussie open stellen. Probeer mensen juist met argumenten het tegenovergesteld te laten 
bewijzen.  
 
Enny Das: Je moet dit podium van gekke verhalen niet al te groot maken. Je moet vriendelijk 
weerleggen, dus niet al te veel aandacht geven aan hele gekke meningen. Je kan twijfel ook 
laten omslaan in juist vertrouwen in de complotwereld.  
 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat valide zorgen niet meer worden afgedaan als complot 
‘wappie’ ? 
 
Jörgen Raymann: “Als iemand oprechte zorgen heeft, dan moet je die zorgen serieus nemen. 
Anders gaan mensen alleen maar meer geloven in hun complot.”  
 
Jaron Harambam: “Mensen hebben veel zorgen over het dagelijkse leven. Ze leggen altijd de 
vinger op de zere plek van iets dat misgaat in de maatschappij. Als je dat serieus neemt en 
het gesprek aangaat dan haal je een hoop wantrouwen weg.”  
 
Samenvatting 
Ajouad el Miloudi: “We hebben vandaag veel vragen gezien. De meeste vragen gaan over 
het vertrouwen in het vaccin. Wanneer kan je een vaccin wel of niet vertrouwen? Ton de 
Boer: “Wantrouwen tegenover medicatie blijf je houden. Maar kijk vooral naar de 
vooruitgang die andere medicatie ons heeft gebracht bij andere ziektes. Hopelijk heeft dit 
programma duidelijk gemaakt, wat het systeem is dat ten grondslag ligt aan de veiligheid en 
kwaliteit van een medicijn. Onbekendheid zorgt voor wantrouwen. Hopelijk heeft dit 
programma een stukje van dit wantrouwen weggewerkt.”  
 
 


