VERVANGENDE TOESTEMMING
VOOR DEELNAME AAN
RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA
Het Covid-19 virus, ook wel ‘het coronavirus’ genoemd, houdt wereldwijd
iedereen in de greep. Scholen sluiten, evenementen worden afgelast en zelfs
landsgrenzen gaan dicht. Mensen nemen voorzorgsmaatregelen. Als er al een
vaccin zou bestaan waardoor besmetting met het Covid-19 virus kan worden
voorkomen, dan stonden mensen nu waarschijnlijk in rijen voor de deur van het
plaatselijke bureau van de GGD om zich te laten inenten. Maar wat nu als ouders
het met elkaar niet eens zijn over de inenting van hun kind? Welke (juridische)
mogelijkheid heeft de ouder dan die wel wil dat het kind wordt ingeënt?
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De

Rechtbank

Zeeland-West-Brabant

heeft de vader bij beschikking van 5 september 2019 die toestemming verleend.
De moeder was het met die uitspraak van
de rechtbank niet eens en stelde hiervan
hoger beroep in.
Op 16 december 2019 heeft het hof in
Den Bosch de uitspraak van de rechtbank
(deels) in stand gelaten. Het hof overwoog
dat het rijksvaccinatieprogramma van
overheidswege is opgesteld ter bescherming van (jonge) kinderen tegen diverse
aandoeningen die voor hen schadelijk zijn
en dat het daarom niet in het belang van
de kinderen is dat zij aan een gevaar van
meer risico op een ziekte waartegen zij
gevaccineerd hadden kunnen zijn, wor-
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