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Bijgeloof en internet

Je zou willen geloven dat bijgeloof en rare sektes iets uit het verleden zijn —ver weg,

middeleeuws— maar dat valt tegen. Ze spoken vrij rond over het internet en hun grip reikt 

verder dan ooit.

Een vriendin uit Ierland belt me en vertelt over haar zoontje van vier. Het gaat al een 

tijd niet goed met hem: hij is volledig in zichzelf gekeerd, praat nog steeds niet en de artsen 

menen dat hij lijdt aan autisme. 

‘Ik heb wat dingen uitgezocht…’ zegt ze. “Iets uitzoeken” betekent echter niet dat ze 

een naslagwerk over autisme heeft opengeslagen, maar dat ze “autisme” heeft ingetikt in 

google. ‘Ik denk dat zijn het komt doordat hij is gevaccineerd. Wist je dat er kwik in 

vaccinaties zit? Waarom zit dat erin?’

‘Geen idee.’ Ik vraag me af of dat er überhaupt wel in zit. En het verband tussen kwik 

en autisme ken ik ook niet. 

Haar jongste dochter van anderhalve maand krijgt in ieder geval geen injecties meer, 

heeft ze besloten. Via google is ze terechtgekomen bij de organisatie “Concerned Parents for 

Vaccine Safety”, die dat afraadt. Ik moet maar even hun website bekijken. 

Concerned Parents etc. blijkt zo’n internet-sekte te zijn. In dit geval een die een eind 

wil maken aan alle vaccinatie-programma’s. Alles en iedereen die maar ooit enige kritiek 

heeft gehad op vaccinaties wordt aangehaald, maar over de voordelen (niet meer doodgaan 

aan tetanus en zo) geen woord. Hun belangrijkste “bewijs” vormen de persoonlijke verhalen. 

Bijvoorbeeld het geval van Rikki, een Amerikaans meisje dat drie weken na haar vierde DTP-

vaccinatie verlammingsverschijnselen ontwikkelde. Heel tragisch, maar de redeneertrant die 

de vaccinatie met de ziekte verbindt is natuurlijk van het kaliber: 

“Gisteren was ik dronken en vandaag is de olieprijs omhoog gegaan.”

Er bestaan onaangename reacties op vaccinaties, maar daadwerkelijk ernstige heb ik 

als arts in Nederland nog niet gezien. En dat ze autisme veroorzaken daar geloof ik al 
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helemaal niets van— onderzoek heeft getracht het verband aan te tonen, maar dat is nooit

gelukt. 

Wat ik wél vaker heb meegemaakt dan ik zou willen, zijn kinderen die met een 

hersenvliesonsteking door de Haemophilus-bacterie op de intensive care terecht komen, en 

ouders die vervolgens ontwijkend antwoorden als je ze vraagt of hun zoon of dochter wel is 

gevaccineerd. En ongevaccineerde zwangeren die doodsangsten uitstaan tijdens uitbraken van 

rode hond. 

Zelf zoekend op “vaccines” en “autism” kwam ik overigens als eerste uit op: 

home.iae.nl/users/lightnet/health/vaccination.htm, de informatie-pagina van ene Dr. Doyle. Ik 

wilde graag weten wie dit was en klikte daarom op de link “home” onderaan: opeens zat ik op 

een site met veel meer mij onbekende informatie. De vaccinatie-programma’s blijken

onderdeel van een wereldwijd complot. “In 1954 is een officieel verdrag gesloten tussen de 

regering van de Verenigde Staten en een buitenaardse natie om het menselijk ras tot slaven te 

maken en microchips bij ons te implanteren.” Het klinkt me onwaarschijnlijk, maar het is 

natuurlijk niet mijn veld van expertise, dus ik zal me hier niet over uitspreken.

Wat ik wel zeker weet is dat u maar beter uw kinderen kunt laten vaccineren.


