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Graag uw aandacht voor het volgende: 
 
Zoals u weet daalt de vaccinatiegraad. De stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van 
transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In onze 
facebookgroep zitten inmiddels meer dan 30.000 ouders die twijfels hebben over 
vaccineren, of ervan overtuigd zijn dat vaccineren niet veilig, niet effectief, en/ of zelfs niet 
noodzakelijk is. 
 
Sinds 2000 zijn de volgende vaccins opgenomen in het RVP:  
 
Men C, Pneumokokken, Hepatitis B, HPV, en Men ACWY. En mogelijk binnenkort Men B. 
 
Er is sprake van een steeds groter wordende vertrouwenscrisis. Veel verantwoordelijke 
ouders willen niet langer afhankelijk zijn van overheidsinstanties die keuzes vóór hen 
maken. Zij willen zelfstandig keuzes kunnen maken.  
 
Op dit moment is het onmogelijk voor de burger om een volledig overzicht te krijgen van de 
ziekte, - en sterftecijfers van de doelgroep-ziektes van het RVP. Er staan cijfers op de 
website van het RIVM, CBS en Volkgezondheidenzorg, maar deze cijfers zijn 
onoverzichtelijke en volstaan niet omdat zij allemaal onvolledig zijn. 
Of omdat het niet de Nederlandse cijfers zijn; of omdat ze niet zijn uitgesplitst per 
leeftijdsgroep; of omdat zij niet zijn uitgesplitst per ziekteverwekker; of omdat zij niet 
worden weergegeven vanaf de allereerste registratie tot heden. 
 



Het ontbreken van volledige, gemakkelijk toegankelijke ziekte, - en sterftecijfers voedt het 
wantrouwen van de burger. Dit is een kwalijke ontwikkeling, die alleen maar een halt 
toegeroepen kan worden door transparantie van uw kant. 
 
Wij gaan ervan uit dat het RIVM, als voorlichtende instantie beschikt, of in ieder geval 
toegang heeft tot alle, specifieke ziekte, - en de sterftecijfers met betrekking de doelgroep 
ziektes van het Nederlandse RVP. 
 
Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om 
openbaarheid betreffende de ziekte, - en sterftecijfers vanaf de allereerste registratie tot 
heden, uitgesplitst per ziekteverwekker en uitgesplitst per leeftijdsgroep.  
 
Wat betreft de leeftijdsgroep verzoeken wij u de logische, onderstaande onderverdeling aan 
te houden:   
 
< 1     1-4,    5-9,    10-14,    15-19,    20-24,    25-29,    30-34,    35-39 etc.   tot en met 95+ 
 
Wat betreft de ziekteverwekker verzoeken wij u deze uit te splitsen in:  
 
Men A, Men C, Men W, Men Y, en Men B  
Hepatitis B 
Pneu – zo mogelijk uitgesplitst in de verschillende ziekteverwekkers die in het vaccin zitten 
HPV  – zo mogelijk uitgesplitst in de verschillende ziekteverwekkers die in het vaccin zitten 
 
 
Niet in de laatste plaats willen wij onze bezorgdheid uitspreken over het feit dat de cijfers 
niet alleen op een onvolledige en misleidende manier op de website van het RIVM staan, 
maar ook op een onvolledige en misleidende manier in de media en op het CB vertolkt 
worden. Dit moet stoppen. Ouders hebben recht op eerlijke en volledig informatie. 
 
Met verwijzing naar de termijn die genoemd is in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoeken 
wij u de gevraagde informatie voor 14 januari 2019 toe te sturen. Indien u kosten in 
rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoeken wij u ons hiervan vooraf op de 
hoogte te brengen. U kunt hiertoe gebruik maken van het postadres als bovenaan deze brief 
genoemd of het e-mailadres: info@stichtingvaccinvrij.nl 
 
 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij. 
  
Stichting Vaccinvrij 
 
 
 


