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‘Soms wil ik een 
kind, maar is 

soms genoeg?’
Het vrije leven 4-5

JANTINE 
JONGEBLOED 

SCHREEF BOEK 
OVER HAAR 

AMBIGUE 
KINDERWENS

Echte ommekeer of niet meer 
dan paniekvoetbal?
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‘Dit soort winkels heeft het moeilijk 
in onze online samenleving’
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PARLEMENTEN SNOEIEN 
IN PENSIOENVOORDELEN

HERSTRUCTURERING ÉN 
ONTSLAGEN BIJ DREAMLAND

Vertrouwen in 
kindervaccinaties 
daalt wereldwijd
Unicef trekt aan de alarmbel. In 52 van de 55 landen die het onder de loep nam, 

is het vertrouwen in kindervaccins gedaald. Ook in België is dat het geval.
PIETER GORDTS

Het vertrouwen van mensen over de hele 
wereld in de vaccinatie van kinderen heeft 
een � kse knauw gekregen tijdens de covid-
crisis. Dat blijkt uit een rapport van Unicef. 
Het baseert zich daarvoor op data van The 
Vaccine Con� dence Project, dat de UAntwer-
pen mee trekt.

In 52 van de 55 onderzochte lan-
den daalde het vertrouwen in vac-
cins voor kinderen. 71,9 procent van 
de duizend respondenten uit België 
antwoordde in 2022 positief op de 
stelling dat ‘het belangrijk is dat 
 kinderen vaccins krijgen’. Dat was 
voor de pandemie 87,3 procent. 
 Gemiddeld gezien daalde dat ver-
trouwen in kindervaccins in alle 
 landen met 44 procentpunten.

Waar de daling – zowel internatio-
naal als in België – aan te wijten is, 
weten we nog niet. “Het is nu tijd 
voor grondig onderzoek”, zegt 
 vaccinoloog Pierre Van Damme 
(UAntwerpen). “We zien bijvoorbeeld een 
leeftijdsverschil: mensen ouder dan 60 jaar 
blijven in vaccins vertrouwen. Bij jongere 
mensen, rond de 35 en 40 jaar, is er een 
deuk in het vertrouwen.”

Deze evolutie vertaalt zich (nog) niet in 
een lagere vaccinatiegraad in Vlaanderen. 
Bij Kind en Gezin en de andere betrokken 
diensten plooide men zich de afgelopen 

covid jaren dubbel om het basisvaccinatie-
schema voor kinderen te blijven uitrollen. 
Met succes: de vaccinatiegraad blijft stabiel 
in Vlaanderen. “Goed nieuws, maar we mo-
gen niet op onze lauweren rusten”, zegt Van 
Damme. “We weten dat eerst het vertrou-
wen in vaccins zakt, dan pas de vaccinatie-
graad. Daarom moeten we net nu extra 

 investeren in de eerstelijnszorg en informa-
tiecampagnes opzetten.” 

Bij het Agentschap Opgroeien, waar Kind 
en Gezin onder valt, zijn ze het daar vol-
mondig mee eens. Ze verwijzen onder meer 
naar het door de Europese Unie ge� nan-
cierde VAX-TRUST-project. Samen met 
 sociologen van de UGent maken ze een leer-
module om zorgprofessionals beter te hel-

pen bij vragen van ouders over het vaccine-
ren van hun kroost. “Het is deze nabijheid 
bij ouders die het verschil maakt tegenover 
andere landen”, zegt Veerle Vekeman, advi-
serend arts bij Opgroeien. “Het is belangrijk 
daarin te blijven investeren.”

Wereldwijd leidde de covidcrisis immers 
tot een � kse terugval in de vaccinatie van 

kinderen. Unicef schat dat het aan-
tal kinderen dat geen enkel vaccin 
kreeg, steeg van 15,4 miljoen in 2010 
naar 18,2 miljoen in 2021. Het vraagt 
om extra inspanningen om de opge-
lopen achterstand op te halen. 

Experten treden deze vraag bij. 
“In de eerste plaats voor de gezond-
heid van de kinderen zelf”, zegt vac-
cinoloog Heidi Theeten (UAntwer-
pen). “Buiten de pokken hebben we 
nog geen ziekte kunnen uitroeien. 
Voor een aantal ziekten, zoals polio, 
stonden we aan de rand van uitroei-
ing. Wordt deze groep groter, dan is 
dit weer moeilijker te bereiken.”

Voor hen die denken dat dit een 
ver-van-mijn-bedshow is, wijst Van Damme 
op de mazelen die regelmatig uitbreken in 
Europa, “enkel omdat de vaccinatiegraad in 
Frankrijk, Italië of Roemenië een beetje 
daalt”. Elk kind dat zich niet kan laten vacci-
neren, bijvoorbeeld door immuniteitspro-
bleem, is dan een vogel voor de kat. 

Jana Antonissen

‘Main character syndrome’
Steeds zeldzamer worden 
ze, de stervelingen die niet 
graag een beetje beroemd 
of anders toch gevierd wil-
len zijn. Waarvoor maakt 
niet eens uit; als je naam of 
gezicht maar bekend is bij 
het brede publiek. Aan-
dachtshonger is ook het 
onderwerp van Sick of 
Myself, een � lm die me 
evenveel irriteerde als 
amuseerde. Eigen onheb-
belijkheden uitvergroot 
zien op het witte doek is 
niet simpel. Het 
 narcistische paar uit 
deze bevreemden-
de satire leidt aan 
main character 
syndrome: de ego-
centrische neiging 

om anderen tot neven-
� guren in je eigen verhaal 
te degraderen. In hun wed-
ijver om aandacht bezorgt 
de vrouw zichzelf met op-
zet een nare, misvormende 
ziekte. Onlangs merkte 
 iemand op dat ik me als 
een hoofdpersonage kleed. 
Of het een compliment 
was, was onduidelijk. Toch 
voelde ik me ge� atteerd, zo 
zel� ngenomen ben ik wel. 
Kort erna vroeg deze per-
soon of we eens van out� t 

konden wisselen. En 
wilde ik dan mis-
schien ook een foto 
van haar maken? 
Ze wilde zien hoe 

het protagonisme 
haar stond.

‘Oostenrijkse 
Dries Van 

Langenhove’ 
speecht aan 
Langenhove’ 
speecht aan 
Langenhove’ 

KU Leuven
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MARTIN SELLNER: 
EXTREEMRECHTS, 

ANTIMIGRATIE, 
ANTI-ISLAM

Aandeel bevolking dat vaccins belangrijk 
vindt voor kinderen
Verandering voor en na het begin van de pandemie 

SELECTIE VAN LANDEN. BRON UNICEF

Japan 86,7%53,7%
Nederland 91%70,4%
BELGIË 87,3%71,9%
DR Congo 94,3%80,8%
VS 92,6%79,1%
Frankrijk 86,1%74,6%
Denemarken 95,5%86,5%
Duitsland 89,2%81,1%
India 95,1% 97,6%
China 86% 94,9%
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Gelekte militaire documenten 
geven Belgische amateur-

onderzoeker gelijk
geven Belgische amateur-

onderzoeker gelijk
geven Belgische amateur-
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HOE RUSLAND 
STARLINK- SATELLIETEN 
VAN MUSK SABOTEERT

Inwoners van 
het bevrijde 
Cherson 
surften eind 
2022 dankzij 
Starlink weer 
op het inter net. 
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