
Het tegengaan van vaccinatiefabels: wat is de rol van de overheid? 
 

Donderdag 14 februari 2019, 11-17u 
 

Colloquium georganiseerd door het Paul Scholten Centre for Jurisprudence van  
de Amsterdamse Rechtenfaculteit en het Institute for Advanced Study (IAS) 

 

Op 20 november 2018 presenteerde Staatssecretaris Blokhuis van VWS zijn Kamerbrief “Verder 
met vaccineren.” Hierin zijn zes actielijnen gepresenteerd om de afnemende vaccinatiebereidheid 
tegen te gaan. Eén ervan heeft als doel de misinformatie over vaccinaties tegen te gaan: “Ik zie dat 
er mensen zijn die op zeer actieve wijze misvattingen over vaccinaties verspreiden, al dan niet via 
internet of in gesprekken met ouders. Dit kan leiden tot onzekerheid of onduidelijkheid bij ouders 
en tot onnodige gezondheidsschade bij kinderen. Ik vind dit een onwenselijke situatie en daarom 
ga ik hier werk van maken.” 

Dit colloquium richt zich op de volgende vragen: 
- Wat is nu precies die misinformatie over vaccinatie?  
- Hoe kunnen we de botsing tussen de meer mainstream wetenschapsopvatting  

en alternatieve wetenschaps- en wereldbeelden begrijpen? 
- Hoe kunnen deze misvattingen bestreden worden? En wat is de rol van de overheid hier?  
 
Programma 
10:30-11:00 inloop, koffie en thee 
 
11:00-11:15 Peter Sloot (IAS) & Roland Pierik (PSC) Woord van welkom  
 
11:15-13:00 Sessie 1  
Voorzitter: Roland Pierik 
 
11:15-11:50 Fokko Dijksterhuis (geschiedenis VU & Twente) 

De moderne wetenschap van gezondheid: opkomst en weerstand in historisch perspectief. 
11:50-12:25 Liesbeth Mollema & Kim Romijnders (RIVM) 

Kennis en bijbehorende “beliefs” over vaccinatie onder volledig, deels en niet vaccineerders 
1225-13:00 Jaron Harambam (antropologie, IViR, UvA) 

Strijd om de waarheid: de dynamische interacties tussen wetenschap en de 
antivaccinatiebeweging  

 
13:00-13:45 Lunch 
 
13:45-14:55 Sessie 2 
Voorzitter: Marcel Verweij 
13:45-14:20 Peter Achterberg (sociologie Tilburg) 

Unusual suspects? Onbehagen en reflexieve twijfel onder antivaxxers 
14:20-14:55 Roland Pierik (rechtsfilosofie UvA) 

Botsende frames en onverenigbare wereldbeelden: delen de Staatssecretaris 
en de antivaccinatiebeweging een gezamenlijk referentiekader? 

 



14:55-15:25 koffie 
 
15:25-16:35 Sessie 3  
Voorzitter: Marcel Verweij 
 
15:25-16:00 Enny Das (communicatie, Nijmegen) 

Verhalen en emoties: waarom informeren niet werkt 
16:00-16:35 Bastiaan Rutjens (sociale psychologie UvA) 

Sceptisch: weerstand tegen vaccinaties en andere vormen van wetenschapsscepsis in 
Nederland 

 
16:35-17:00 Uitloop, toekomstplannen 
17:00-18:00 Borrel 
 
Dit is een besloten colloquium. Voor meer informatie, contacteer Roland Pierik (r.pierik@uva.nl) 

 

 

 

 

 

 

 


