
Tien redenen waarom we jongeren 
niet tegen covid moeten inenten 

Een argumentatie gebaseerd op wetenschappelijke documenten, hoofdzakelijk die van 
#covidrationnel (covidrationnel.be), een groep Belgische academici waaronder Bernard Rentier, 
viroloog en voormalig rector van de Uliège (voor deze folder en meer info: liege.mpOC.be/IRA). 

1. Het risico dat jonge mensen ernstig ziek worden door covid is bijna nul.
Aangezien kinderen en adolescenten geen persoonlijk voordeel hebben bij vaccinatie, is 
er geen rechtvaardiging voor hun systematische vaccinatie. 

2. De natuurlijke immuniteit die als gevolg van covid wordt ontwikkeld, is 
sterker en doeltreffender dan de immuniteit via het vaccin, vooral bij de 
bestrijding van varianten. Massavaccinatie voorkomt ook niet dat virussen worden 
overgedragen en kan zelfs de ontwikkeling van varianten in de hand werken. 

3. Het aantal gemelde bijwerkingen en sterfgevallen na toediening van het 
covid-vaccin is abnormaal hoog in vergelijking met andere vaccins, vooral 
bij jonge mensen.

4. Bijwerkingen op middellange en lange termijn (3-10 jaar) zijn per defini-
tie nog niet bekend, en op grond van diverse wetenschappelijke gegevens kunnen zij 
zelfs vele jaren na de vaccinatie niet worden uitgesloten. 

5. De covid-vaccins zijn beschikbaar voor de risicogroep om zichzelf te beschermen, 
maar het vaccineren van de jongeren om hen heen zal hun bescherming 
waarschijnlijk niet verbeteren, integendeel.

6. Vaccinatie van jongeren is niet essentieel voor groepsimmuniteit. De 
meeste mensen zijn ofwel reeds immuun voor andere coronavirussen, ofwel zijn zij na 
anderhalf jaar pandemie hersteld van covid of al gevaccineerd. 

7. De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van patiënten wordt 
niet nageleefd, noch bij de uitnodiging om zich te laten vaccineren, noch in de vaccina-
tiecentra. Er is geen informatie beschikbaar over de bestanddelen van de vaccins of over 
alternatieve behandelingen. Geïnformeerde toestemming is derhalve niet mogelijk in de 
zin van artikel 8 van de wet. De ingevoerde procedures zijn niet in overeenstemming met 
artikel 22bis van de Belgische Grondwet, dat bepaalt dat "bij elke beslissing betreffende 
het kind op de eerste plaats rekening wordt gehouden met de belangen van het kind". 

8. De ARN messager-vaccins of mRNA-vaccins die momenteel op de markt 
zijn, bevinden zich nog in de testfase, en de fabrikanten ervan hebben elke 
verantwoordelijkheid voor onvoorziene effecten afgewezen. 

9. De vaccinpropaganda gaat buiten alle proporties.
De huidige "communicatie" om jongeren aan te moedigen zich te laten vaccineren is een 
perverse, beledigende en zelfs wrede vorm van communicatie, ver verwijderd van de 
ethische beginselen die als leidraad zouden moeten dienen voor de ondersteuning van 
minderjarigen en hun ouders bij het geven van geïnformeerde toestemming. Voorbeel-
den hiervan zijn het spookbeeld van de besmetting van ouders en grootouders, de angst 
om gezinsvakanties te verhinderen of om aan schoolactiviteiten en uitstapjes te
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kunnen deelnemen. Een dergelijke emotionele druk op basis van angst en schuld is 
onduldbaar van de kant van de autoriteiten en de samenleving als geheel. 

10. Gezien de genoemde feiten is er absoluut GEEN rechtvaardiging voor de 
vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen covid. Bovendien is het onfat-
soenlijk om de risico's van een dergelijke behandeling opzettelijk te negeren en zo 
jongeren een dergelijke gok op hun toekomst te laten wagen. 

Beschouwingen over covid en vaccins

Vaccins zijn altijd gebruikt om de gevaccineerde te beschermen, niet anderen om hen heen. 

Er is geconstateerd dat een gebrek aan vitamine D - met name als gevolg van langdurige of 
herhaalde quarantaine - in verband kan worden gebracht met ernstigere symptomen van 
covid. Dezelfde maatregelen zijn ook verantwoordelijk voor een zekere mate van overgewicht 
bij zowel jongeren als ouderen, met alle nadelige gevolgen van dien voor de gezondheid en als 
risicofactor voor covid. 

De feitelijke sterftecijfers (CFR) voor covid zijn zeer laag onder de leeftijd van 50 jaar, maar 
nemen daarboven toe. Zelfs het gemiddelde percentage is laag, rond 0,15%, vergelijkbaar met 
griep, en veel lager dan sommigen begin 2020 voorspelden (volgens John Ioannidis van de 
Stanford University, 's werelds meest vooraanstaande epidemioloog, die ook aanzienlijke 
verschillen tussen de landen vaststelt). Om dit in perspectief te plaatsen: in een verzorgings-
tehuis kan een uitbraak van een gewone verkoudheid resulteren in een percentage van 10%. 

In België gaat 6 tot 7% van de bijwerkingen, alle leeftijden samen, gepaard met aanzienlijke 
medische gevolgen, ziekenhuisopname, levensbedreigende aandoeningen of de dood. Dit 
betekent dat het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van het vaccin ongeveer 19 per 100.000 
gevaccineerden bedraagt, een cijfer dat hoger ligt dan het aantal ziekenhuisopnames in geval 
van infectie bij personen jonger dan vijftig jaar. 

Om de een of andere duistere reden zeggen politici van alles en nog wat, en de meeste media 
steunen hen. Zo heeft de voorzitter van de Socialistische Partij, Paul Magnette, zich op 27 
augustus 2021 uitgesproken voor een algemene verplichte vaccinatie tegen covid, met als 
argument dat "toen de WHO besloot polio uit te roeien, dit gebeurde door middel van een 
verplicht vaccin, en gelukkig maar, want de ziekte is uitgeroeid". Dit is dubbel onwaar, polio 
is niet uitgeroeid en als polio mogelijk uit te roeien is, geldt dit zeker niet voor het corona-
virus die bronnen heeft in de dierenwereld. Evenzo "leggen" de minister-president van 
Wallonië, Di Rupo, in La Libre van 19 september, en de eerste minister, De Croo, tijdens een 
persconferentie ons uit dat de epidemie voortduurt door toedoen van de niet-gevaccineerden: 
nogmaals ten onrechte, de virale belasting van de gevaccineerden is niet minder, althans voor 
de deltavariant. 

Wie zijn wij?

Wij zijn burgers van alle rangen en standen, ouders, grootouders of kinderlozen, die bezorgd 
en boos zijn over het onwetenschappelijke, antidemocratische en anticonstitutionele karakter 
van de beslissingen van de Belgische regering sinds het begin van de epidemie (voorjaar 
2020) en vooral sinds de propagandacampagne voor vaccins. Wij zijn zeer bezorgd over de 
negatieve gevolgen van de reeds zichtbare dwangmaatregelen voor de gezondheid en de 
psychosociale ontwikkeling van jongeren, gevolgen die door deze gedwongen vaccinatie-
campagne en de psychologische druk die op hen wordt uitgeoefend om zich daaraan te 
onderwerpen, alleen nog maar zullen verergeren. 

Contact : ira-lg@protonmail.com – IRA : information, résistance, action. 

Éditeur responsable : Francis Leboutte, Rue de la charrette 141, 4130 Tilff – Ne pas jeter sur la voie publique 
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