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Mensen overtuigen van
nut vaccineren is zinloos

OPINIE Gerard Karelse, gezondheidspsycholoog

Als journalist is het fascinerend om
te zien hoezeer mensen leven in
informatiebubbels. Afgelopen

weekend raakte ik in een klein, corona-
proof gezelschap in gesprek over de
recente Amerikaanse verkiezingen. Een
van de deelnemers bekende dat zij tot
tranen toe was geroerd omdat een ’ein-
de is gekomen aan het tijdperk-Trump’
en wegens de keuze voor Kamala Har-
ris, de donkere vrouw die beoogd vice-
president is. De VS konden, na het ken-
nelijk wanstaltige Trumpiaanse inter-
mezzo, weer terug naar ’normaal’. Let-
terlijk: ’Het goede heeft overwonnen’.
Nu was het, in de woorden van Joe Bi-
den, tijd to heal in America.

Onder mijn volgers op sociale media,
waarin ook Trump-aanhangers actief
zijn, had ik vooral de vrees gezien dat
de Democraten met ’genezen’ bedoelen
dat zij vinden dat het tijd is dat de
Trump-aanhang vanaf nu braaf in de
Democratische pas gaat lopen. Dit ver-
telde ik mijn gesprekspartners, die
verbaasd reageerden. Net als op mijn
verwijzing naar hatelijke berichten van
prominente Democraten, zoals het
voorstel om alle 72 miljoen Trump-
kiezers te laten ’deprogrammeren’, of
de oproep van Alexandra Ocasio-Cortez
– de hippe hoop van de jonge Democra-
ten – om een lijst aan te leggen van
collaborateurs met het ’Trump-regime’.
Dergelijke ideeën zijn onderdeel van de
cultuurstrijd die in de VS woedt, waarin
groepen burgers elkaar letterlijk haten
en waarin geweld steeds op de loer ligt.

Dat mijn gesprekspartners meenden

dat met het aanstaande presidentschap
van Joe Biden de rust zal terugkeren en
dat zij geen weet hadden van de virulen-
te afkeer bij de Democraten van het
electoraat van Donald Trump, komt
doordat zij in een ’progressieve’ infor-
matiebubbel leven. Daarin is Kamala
Harris, die een knalharde reputatie
opbouwde als openbaar aanklager, dé
hoop voor meisjes en vrouwen wereld-
wijd. En Joe Biden, de beroepspoliticus
die ooit aandrong op de bezetting van
Servië ’naar Japans en Duits voorbeeld’,
is in dat wereldbeeld een baken van
fatsoen. Zo wordt hen de werkelijkheid
voorgeschoteld door CNN, de New York
Times en de Washington Post en in
navolging daarvan door onze NPO en
andere, ’progressieve’ media.

Probeer als journalist die aannames
maar eens te nuanceren door te verwij-
zen naar andere bronnen. Mij lukte het
niet. Ons gesprek eindigde in Babyloni-
sche chaos. Niet alleen over Amerikaan-
se politiek, ook over onderwerpen als
Zwarte Piet, de islamistische aanslagen,
het vluchtelingenprobleem: op geen
enkel punt vonden wij een ’gemeen-
schappelijke taal’ omdat er niet eens
overeenstemming was over de feiten.

Dat laatste is, in de woorden van de
Britse auteur Douglas Murray, die als
geen ander de kwalen van deze Tijd der
Troebelen weet te doorgronden, een
tragedie: ’Wij kijken naar de feiten en
zien iets totaal anders.’ Iedereen zijn
eigen waarheid, ook in de media. Waar
dit toe kan leiden zien we in Amerika,
waar onder onze ogen een samenleving
in elkaar stort. 

Bubbels

Ook in media iedereen
zijn eigen waarheid

Even de griepprik halen in
Nijmegen. Gerard Karelse:
,,De weerstand tegen
vaccinatie begint al door
het ten onrechte op één
hoop gooien van genees-
middelen en vaccins.”
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Als er straks kan worden gevaccineerd
tegen Covid-19, zal dan de opkomst hoog
genoeg zijn om groepsimmuniteit te be-
halen? Wat volgens Gerard Karelse niet
helpt is mensen proberen te overtuigen

van het nut van inenten. ,,De persoonlijk-
heid bepaalt mede de vaccinatiegraad.”

Verschillende on-
derzoeken laten
zien dat de bereid-
willigheid van
mensen om zich te

laten vaccineren tegen Co-
vid-19 afneemt tot onder de
70%. Mensen zijn bang dat
de goedkeuring van het vac-
cin overhaast gebeurt en be-
nauwd voor bijwerkingen
op de lange termijn. Al eer-
der was er veel ophef over
de vaccinatie voor bekende
kinderziekten. De discussie
was of kinderen zonder in-
enting nog wel welkom wa-
ren op de kinderopvang. 

Wat zijn de feiten en waar-
om zijn sommige mensen
daar niet gevoelig voor? Wat
als een paal boven water
staat is dat infectieziekten
als bijvoorbeeld de mazelen,
tuberculose en polio sinds
de jaren vijftig, dankzij
vooral vaccinatie verdwe-
nen of dramatisch gedaald
zijn. Ook is in Amerika re-
centelijk het aantal kinde-
ren met mazelen weer ge-
stegen door geringere vacci-
natie. 

Ouderen
Voor oudere mensen is

het vaccineren nog belang-
rijker. Het immuunsysteem
veroudert namelijk ook. De
aanmaak in het beenmerg
van nieuwe cellen gaat
moeizamer en de geheugen-
capaciteit van het immuun-
systeem – noodzakelijk voor
het tijdig herkennen van ’in-
dringers’ – raakt vol. Verge-

lijkbaar met een oudere
computer; die wordt ook
langzamer als de harde
schijf vol raakt. 

De weerstand tegen vacci-
natie begint al door het ten
onrechte op één hoop gooi-
en van geneesmiddelen en
vaccins. Het is wel verstan-
dig om je druk te maken
over de langetermijneffec-
ten van bijvoorbeeld het da-
gelijks slikken van ontste-
kingsremmers en zelfs pa-
racetamol. Of het genees-
middel dat je krijgt als je
corona hebt, al heb je dan
weinig keuze.

Een vaccin werkt heel an-
ders. Het voedt als het ware
ons immuunsysteem op
door met een onschadelijk
gemaakt virus het immuun-
systeem te wapenen tegen
het echte virus. Dat kan
door heel simpel gesteld een
stukje ’hardware’ van het vi-
rus-gen in te spuiten. Dat is
wat het pharmabedrijf Jans-
sen doet. Pfizer/BioNTech
doet het anders en voorziet
ons lichaam van de ’soft-
ware’ van het gen. De evolu-

tie heeft bepaald dat ieder
van ons zoveel mogelijk ver-
schillende zogeheten
compatibiliteitsgenen
heeft. Dit zijn de genen
die ons immuunsysteem
’regelen’. Daarom kun-
nen de reacties op het
vaccin ook bij gezonde
mensen verschillen en
wordt voorkomen dat de
mensheid wordt
uitgeroeid door
één rake klap
van een virus
of bacterie. 

Feiten
Er zijn op

lange termijn
geen nadelen
van vaccina-
tie te ver-
wachten en
toch houden
mensen be-
zwaren.
Waarom doen
feiten er niet
toe? Psycholo-
gen noemen cri-
tical thinking
een van de be-

langrijkste competenties
van deze eeuw. Deze compe-
tentie, waarmee je onder
andere nepnieuws onder-
zoekt en objectief feiten
analyseert, bezit lang niet
iedereen. Ook verschillen
mensen in hoe ze zaken be-
naderen: intuïtief of ratio-
neel. Ook hierbij geldt een
normaalverdeling: een klei-
ne groep mensen gaat exclu-
sief op zijn gevoel af. Dan
doen feiten er niet toe en ’is
wetenschap ook maar een
mening’. 

Veilige bubbel
Nobelprijswinnaar Daniel

Kahneman maakt duidelijk
dat op de intuïtie vertrou-
wen verraderlijk is. Wij zijn
ook kuddedieren en wezens
die bevestiging zoeken van

onze standpunten. De
sociale media heb-
ben we dan om ons
onder te dompelen
in deze veilige bub-
bel van gelijkge-
stemden. De over-
heid krijgt bij deze
mensen niet de
knop om, zeker niet
als het wantrouwen
tegen instituties
ook toeneemt. De
wetenschap twijfelt

of de vaccinatiegraad
hoog genoeg zal zijn
voor groepsimmuni-
teit. Een miljarden-
verspilling dreigt.

Gerard Karelse is ge-
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