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MEER ZELFDODINGEN

Uit de kom Ruben L. Oppenheimer

Gevaarlijk medicijn
kan ook oorzaak zijn
‘Meer zelfmoord onder jeugd’ (AD 3-7). Het aantal zelfdodingen
onder jongeren is vorig jaar bijna verdubbeld. Lezers delen hun
ervaringen, met verschillende invalshoeken. Bert Arendonk
wijst op medicatie, Harry de Jong wijst op de opvoeding thuis.

Bijwerking onderschat
Een belangrijke mogelijke oorzaak ontbreekt: medicatie. Psychiaters en huisartsen schrijven
snel antidepressiva voor en onderschatten de bijwerkingen.
De lobby van de farmacie is
sterk en psychiaters zijn door
bezuinigingen verworden tot
uitgifteloket van deze medicatie. Met name Seroxat is een gevaarlijk middel dat verboden
zou moeten worden. De ellende
is: het is via internet snel te vinden. Ik spreek uit ervaring. Medici zijn onvoldoende bekend
met de risico’s en experimenteren erop los omdat dit ze zo is
geleerd. Patiënten kunnen het
niet navertellen en artsen hebben geheimhoudingsplicht, dus
alleen via de apothekers kan dit
verband worden aangetoond.
Mijn voormalige psychiater
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Angst voor vaccinatie nu
betekent later veel doden
Baarmoederhalskanker, potentieel dodelijk, is te voorkomen door
vaccinatie. Uit onterechte angst wordt nu echter meer dan de helft van
de meisjes niet ingeënt, zeggen Roland Pierik en Marcel Verweij.
ij de invoering van de
HPV-vaccinatie in 2009
twijfelden veel ouders.
Het thema lag gevoelig. Het ging
om meisjes van 13 jaar, terwijl
HPV een seksueel overdraagbare
aandoening is. En het ging om
een nieuw vaccin, dat uitgebreid
onderzocht was, maar toch door
velen als te experimenteel werd
gezien. Al snel gingen wilde verhalen rond over bijwerkingen.
Het primaire doel van deze
vaccinatie is het voorkomen van
baarmoederhalskanker die in
alle gevallen veroorzaakt wordt
door een besmetting met het
HPV-virus. Meestal verdwijnt
zo’n besmetting vanzelf, maar
aanhoudende besmettingen
kunnen op termijn leiden tot
baarmoederhalskanker. Meisjes
die worden gevaccineerd voordat
ze seksueel actief worden, zijn
beschermd tegen besmetting.
Nu, tien jaar later, zijn wereldwijd 250 miljoen mensen tegen
HPV gevaccineerd. De beschikbare studies zijn onverdeeld positief. De meest voorzichtige
voorspellingen verwachten dat
het vaccin 70 procent van de
baarmoederhalskankergevallen
zal voorkomen. De alarmverhalen over bijwerkingen blijken
ongegrond; deze zijn uitgebreid
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onderzocht en keer op keer bleken ze niet aan de HPV-vaccinatie gerelateerd te zijn. Zo komt
chronische vermoeidheid in
deze leeftijdsgroep regelmatig
voor, maar evenveel bij gevaccineerde meisjes als bij niet-gevaccineerde meisjes. De enige bekende bijwerkingen zijn tijdelijk
en mild: irritatie rond de prikplaats, spierpijn, vermoeidheid
en hoofdpijn.

De beschikbare
studies naar deze
vaccinaties zijn
onverdeeld positief
Anno 2018 is de situatie paradoxaal. De medische wereld is
overtuigd van de veiligheid en
effectiviteit van het vaccin, maar
dit inzicht wil maar niet naar de
hele samenleving doorsijpelen.
Uit het jaarverslag van het Rijksvaccinatieprogramma blijkt dat
in 2017 slechts 45,5 procent van
de meisjes van 13 is gevaccineerd.
In 2016 was dat 53,4 procent, in
2015 nog 61 procent. Het lijkt

erop dat men de beslissing uit de
weg gaat vanwege angst voor bijwerkingen.
Daardoor groeit nu een generatie jonge vrouwen op van wie
een deel over 20-30 jaar baarmoederhalskanker zal krijgen.
Wereldwijd sterven jaarlijks
zo’n 250.000 vrouwen aan deze
ziekte; in Nederland zo’n 200.
Als 55 procent zich niet laat vaccineren, leidt dat tot meer dan 70
sterfgevallen per jaar – en dat is
een voorzichtige schatting.
Het feit dat de vaccinatiegraad
blijft dalen, maakt duidelijk dat
de vooroordelen hardnekkig zijn.
Hier ligt een belangrijke taak
voor de overheid. De voorlichting kan en moet beter, met
meer nadruk op het feit dat op
jonge leeftijd een belangrijke
keuze gemaakt moet worden die
in een weliswaar verre toekomst
veel leed kan voorkomen. Voer
de dialoog met twijfelende ouders en meisjes intensiever, en
breng de uitnodiging tot vaccinatie minder vrijblijvend.
Roland Pierik is universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de UvA,
Marcel Verweij is hoogleraar filosofie aan de Wageningen Universiteit.
Ze doen onderzoek naar ethische
vragen rond vaccinatie.
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raadde Seroxat af en kreeg via
een advocaat bericht van de fabrikant. De macht van ‘Big
Pharma’ is groter dan men
denkt en het aantal slachtoffers
is vermoedelijk schrikbarend.
De risico’s zijn bekend, maar dit
middel wordt nog steeds voorgeschreven, ook aan jongeren.
Ik had op tijd door dat medicatie
juist de oorzaak was. Helaas
geldt dit voor andere patiënten
niet. Cijfers hierover zijn er niet,
wat op zich al merkwaardig is.
Bert Arendonk.

Rolmodel is belangrijk
De krant noemt 13 mogelijke redenen voor het groeiende aantal
zelfmoorden. Ik mis een belangrijke: opvoeding. Bij de gevallen
die ik ken was er geen vader als
rolmodel. Door echtscheiding,
door éénouderschap of door sabotage van een omgangsregeling. Vaders zijn belangrijk bij
het weerbaar maken van kinderen. Als het ontbreken van zo’n
vaderrol leidt tot verwennerij in
de opvoeding of tot een soft wereldbeeld, dan wordt een niet
weerbaar kind een harde wereld
in gestuurd. Dit kind kan zich
niet handhaven. Gekwetst worden en depressie leiden dan
sneller naar zelfmoord. Zolang
moeders hun ex meer haten dan
ze van hun kinderen houden,
zie ik geen oplossing.
Harry de Jong, Groningen.
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Problemen bij het inburgeren?
Kijk eens hoe het in de VS gaat!
‘Taallessen’ (ADcolumn Özcan
Akyol 3-7). Waarom
zijn er in Nederland
toch altijd dingen
die niet goed gaan,
terwijl in het buitenland kennelijk alles
op rolletjes loopt?
Nergens hoor of
lees ik over inburgeringsproblemen van
statushouders in
Duitsland, Frankrijk,
België of Zweden.
Wat opvalt in Nederland is de neiging
van hulporganisaties
om de zielige vluchteling lekker te verwennen. Huisvesting, even langs Ikea,
gezondheids-apk en
een bezoek aan de
sociale dienst, met
folders voor uitkeringen en kwijtscheldingen. De vluchteling valt van de ene
verbazing in de an-

dere en denkt dat hij
droomt. Als later
blijkt dat hij de taal
niet of nauwelijks
beheerst, dan is er
in Nederland nog
steeds niets aan de
hand. Minister Koolmees zegt dat hij het
probleem bij de gemeenten zal neerleggen. Die kunnen
dan de uitkering geheel of gedeeltelijk
inhouden. Let op het
woordje ‘kunnen’ en
dan weten wij genoeg. Wellicht leerzaam om eens te kijken hoe het mogelijk
is dat vluchtelingen
uit onder meer Cuba
en Mexico in de VS
wél supersnel integreren. Zij zoeken
zelf hun familie of de
eigen gemeenschap
op, waar huisvesting
geregeld wordt. De
tweede dag zorgt de

gemeenschap voor
een baantje en is de
nieuwe ‘Amerikaan’
druk bezig de Engelse taal te leren.
De overheid houdt
zich in dit proces
volledig afwezig. De
nieuwe ‘Amerikaan’
is helemaal op zichzelf aangewezen.
Het overgrote deel
van de vluchtelingen
is binnen een jaar de
Engelse taal machtig en heeft werk. Bij
het inburgeringsexamen is iedereen
enorm gemotiveerd,
omdat men na het
verkrijgen van het
staatsburgerschap
de competitie kan
aangaan met andere
Amerikanen, in het
streven naar de
Amerikaanse droom.
Wim Everwijn,
Capelle a/d IJssel.

