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INLEIDING

De coronacr�s�s vraagt veel van ons allemaal. �n het komende half �aar zullen veel mensen
voor de keuze staan om �ngeënt te worden tegen het coronav�rus. Deze keuze zal door �edereen
met andere overweg�ngen gemaakt worden. Well�cht heb ��� moe�te om tot een keuze te
komen. Om d�e reden hebben we een keuzew��zer ontw�kkeld d�e �e kan helpen om de
versch�llende waarden �n kaart te brengen d�e samenhangen met �e keuze. Op d�e man�er kun
�e �ezelf bevragen: waar loop �e tegenaan, en welke waarden z��n met elkaar �n bots�ng? 

Wat doet een vaccin?
Het doel van het vacc�n �s om beter bestand te z��n tegen cov�d-19. Met een �n�ect�e
worden (delen van) dode of verzwakte bacter�ën of v�russen �ngespoten. Het l�chaam
reageert h�erop met een afweerreact�e. D�t zorgt ervoor dat �e weerstand opbouwt
tegen het v�rus. Als �e vervolgens met de z�ekteverwekkers �n aanrak�ng komt, �s de
kans (veel) kle�ner dat �e besmet of z�ek wordt. Hoe groter de groep d�e gevacc�neerd
�s, hoe kle�ner de kans dat deze z�ekte voorkomt �n de samenlev�ng. (Bron: NPV)

Persoonlijke keuzevrijheid
�n de afgelopen maanden z��n er versch�llende vragen b�� Z�� Lacht b�nnengekomen
van vrouwen d�e tw��fels hebben b�� het vacc�n. Vragen als ‘wat vraagt God van ons?’
en ‘wat zegt het over m��n geloofsvertrouwen als �k het vacc�n zou nemen?’ komen
voorb��. We k�ezen er als Z�� Lacht voor om �ouw vragen n�et met een u�tgesproken
voor of tegen te beantwoorden. We v�nden het belangr��k om �ou �n �e kracht te
zetten en �e u�t te dagen om h�er�n zelf een keuze te maken. D�t slu�t aan b�� onze
v�s�e ‘W�� dromen van een samenlev�ng waar�n kracht�ge vrouwen opstaan d�e leven
vanu�t hun relat�e met God en de ander, en van daaru�t de dag van morgen tegemoet
lachen’. We v�nden het belangr��k dat �e �ouw keuze maakt met God, ongeacht wat
de u�tkomst van �e keuze zal z��n. 

Vanu�t de persoonl��ke keuzevr��he�d kr��g �e te maken met versch�llende waarden.
Op de volgende pag�na's benoemen we een aantal waarden d�e te maken hebben met
d�t thema. De ene waarde �s n�et belangr��ker dan de andere. Voor het checken van
fe�ten en fabels verw��zen we �e graag door naar de webs�te van het R�VM en de
R��ksoverhe�d, en naar de brochure van de Nederlandse Pat�ëntenveren�g�ng: Wel of
n�et vacc�neren? Voorz�en�ghe�d, vertrouwen en verantwoordel��khe�d. 



Kr��g �k last van m��n gezondhe�d als �k me (n�et) laat vacc�neren?
Hoeveel kans �s er om z�ek te worden als �k me (n�et) laat vacc�neren? (Check
fe�ten en fabels van de versch�llende vacc�ns)
Wat betekent het voor de gezondhe�d van de mensen om m�� heen als �k me
(n�et) laat vacc�neren?

Maak �k gebru�k van med�cat�e of afweerremmers d�e n�et samengaan met
het vacc�n? 
Ben �k allerg�sch voor bepaalde bestanddelen van het vacc�n? 

�n hoeverre schaad �k het vertrouwen van m��n naasten en fam�l�e als �k me
(n�et) laat vacc�neren? 
Kan �k erop vertrouwen dat d�t vacc�n werkzaam �s? (Check fe�ten en fabels)
Wat zegt het over m��n afhankel��khe�d van God als �k me (n�et) laat vacc�neren? 
Heb �k m�� eerder laten vacc�neren, en zo �a: met welke overweg�ngen heb �k de
keuze toen gemaakt? Zo n�et: wat waren m��n overweg�ngen toen, en gelden ze
nu nog? 

Welke verantwoordel��khe�d heb �k naar mezelf en de mensen d�e d�chtb�� m��
staan? 
Welke verantwoordel��khe�d heb �k naar het werkveld waar�n �k m�� begeef?
(Denk aan werken met ouderen en andere kwetsbaren)
Heb �k de overhe�d en m��n werkgever te gehoorzamen als z�� een dr�ngende
oproep doen om m�� te laten vacc�neren? (Z�e brochure NPV, hoofdstuk 7)
B�� het ontw�kkelen van somm�ge vacc�ns �s gebru�k gemaakt van cell��nen d�e
gebaseerd z��n op foetaal weefsel. �s d�t voor m�� een reden om af te z�en van een
vacc�n? (Z�e brochure NPV, hoofdstuk 4).

Moet �k het collect�eve belang van de samenlev�ng (groeps�mmun�te�t) boven
m��n �nd�v�duele tw��fels stellen?
�n hoeverre strekt m��n recht op zelfbesch�kk�ng �n het l�cht van wat de B��bel
h�erover zegt? 
Mag �k staan voor m��n e�gen keuze als d�t betekent dat de gezondhe�d van de
mensen d�e d�chtb�� m�� staan �n gevaar komt? (Z�e brochure NPV, hoofdstuk 6)

GEZONDHEID

Twee praktische vragen die bij 'Gezondheid' horen:

(GELOOFS)VERTROUWEN

VERANTWOORDELIJKHEID

·ZELFBESCHIKKING



Vergroot d�t vacc�n de ve�l�ghe�d van mezelf en van de mensen d�e d�chtb�� m��
staan? (Check de NPV brochure en de webs�tes van het R�VM en R��ksoverhe�d)

VEILIGHEID

Bovenstaande waarden hangen samen met de keuze voor de vacc�nat�e. Om tot een
weloverwogen keuze te komen kun �e de volgende stappen doorlopen. 

Stap 1. Feiten en fabels
Wat z��n de fe�ten? Waar ben �k over u�t, en waar l�ggen m��n tw��fels? Heb �k alle
�nformat�e d�e �k nod�g heb om tot een goede keuze te komen?

Stap 2. Dilemma
Wat �s m��n grootste d�lemma of tw��felpunt? 

Stap 3. Waarden
Welke waarden z��n het belangr��kst b�� m��n d�lemma? Waar heeft d�t mee te
maken? Z��n er waarden d�e met elkaar �n bots�ng z��n, en waarom? 

Stap 4. Advies
Wat zou een vr�end(�n) of fam�l�el�d m�� adv�seren �n deze s�tuat�e? Welk adv�es heb
�k al ontvangen, en hoe kwam d�t op m�� over?

Stap 5. Keuze
Wat �s �n de gegeven s�tuat�e de meest �u�ste, of de m�nst kwade keuze? Formuleer
voor �ezelf �n gedachten de overweg�ng d�e �e doorlopen hebt. Hoe voelt d�t voor �e? 

We hopen dat deze keuzew��zer �e helpt om tot een keuze te komen. Bedenk dat de
coronacr�s�s veel van ons allemaal vraagt, ook nu �e voor een keuze staat. Het
vacc�nat�ebele�d kan voor morele stress zorgen. �e moet een keuze maken tussen twee
kwaden. B�� be�de keuzes, het wel of n�et vacc�neren, kun �e �e bedenk�ngen hebben.
Dat maakt het last�g om een overweg�ng te maken, omdat het kan z��n dat �e nog
steeds n�et met volle overtu�g�ng achter �e keuze staat. D�t komt vaker voor b��
onderwerpen zoals deze. We her�nneren �e daarom aan wat we eerder schreven, leg
�ouw overweg�ngen neer b�� God. Spreek erover met de mensen d�e om �e heen staan
en laat �e �nformeren. 

Bekijk hier de brochure 'Wel of niet vaccineren'

https://www.npvzorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/NPV-brochure-vaccinatie-2021-februari.pdf

