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Sociale leer video 6: Covid19 en vaccinatie  

In deze zesde aflevering gaat pastor Flohr in op een actueel onderwerp: Moeten of mogen we ons 

laten vaccineren met de pas ontwikkelde middelen tegen besmetting met het Covid-19 virus? Deze 

actuele vraagstelling aan de vooravond van het beschikbaar komen van een aantal vaccins kent 

verschillende aspecten. En van de aspecten is dat van de sociale gerechtigheid: Hebben alle landen, 

ook de minst financieel draagkrachtige en over een beperkte infrastructuur inzake de 

gezondheidszorg beschikkende landen, ook de beschikking over deze vaccins? Paus Franciscus drukt 

daarover zijn zorg uit in zijn kersttoespraak tijdens het Urbi et Orbi op de eerste kerstdag van 2020:  

“At Christmas we celebrate the light of Christ who comes into the world; he comes for everyone, not 

just for some. Today, in this time of darkness and uncertainty regarding the pandemic, various lights 

of hope appear, such as the discovery of vaccines. But for these lights to illuminate and bring hope to 

all, they need to be available to all. We cannot allow the various forms of nationalism closed in on 

themselves to prevent us from living as the truly human family that we are. Nor can we allow the 

virus of radical individualism to get the better of us and make us indifferent to the suffering of other 

brothers and sisters. I cannot place myself ahead of others, letting the law of the marketplace and 

patents take precedence over the law of love and the health of humanity. I ask everyone – 

government leaders, businesses, international organizations – to foster cooperation and not 

competition, and to seek a solution for everyone: vaccines for all, especially for the most vulnerable 

and needy of all regions of the planet. Before all others: the most vulnerable and needy!” 

Dat is een eerste aspect dat meegewogen moet worden in de omgang met de coronavaccinaties.   

Een tweede aspect is de vraag die o.a. bij zorgpersoneel opkomt, of deze vaccins die in een zo korte 

tijd zijn ontwikkeld ook wel voldoende zijn getest oftewel het positieve effect sorteren dat eventuele 

negatieve bijwerkingen rechtvaardigt. Hier is, aldus pastor Flohr, het principe van de integriteit van 

het menselijk lichaam in het geding.  Elke ingreep in het menselijk lichaam moet tenslotte bijdragen 

aan deze integriteit, dat wil zeggen het aanvullen aan wat aan het functioneren van het lichaam 

ontbreekt. Het beginsel dat de katholieke kerk daarvoor heeft ontwikkeld wordt het 

totaliteitsbeginsel genoemd dat praktisch functioneert in het vinden van de juiste verhouding tussen 

de positieve effecten van een ingreep op de lichamelijke gezondheid en dus het functioneren van het 

lichamelijk organisme en de schadelijke bijwerkingen, die hoe dan ook een inbreuk zullen blijven op 



de integriteit van het lichaam. We noemen dit totaliteitsbeginsel daarom ook wel vanuit de praktijk 

bezien het proportionaliteitsbeginsel. Dat mensen op religieuze gronden elke ingreep in het menselijk 

lichaam afwijzen is, althans volgens de christelijke visie, onterecht. Want God heeft zijn bedoelingen 

met ons neergelegd in de ordening van de natuur, zodat wij met ons verstand en met onze 

technische middelen door ingrepen in ons menselijk lichaam kunnen en moeten bijdragen aan de 

natuurlijke ordening zoals die door God is bedoeld, aldus pastor Flohr. 

Een deelaspect aan dit criterium is de besmettelijkheid van het coronavirus. Volgens pastor Flohr is 

het daarom niet alleen omwille van de lichamelijke  integriteit van het individu van belang om een 

goede morele afweging te maken, die zou kunnen bestaan in het afwijzen van vaccinatie en te kiezen 

om met een euvel te leven en daarmee schadelijke bijwerkingen te vermijden, maar hier gaat het 

ook om de volksgezondheid. En die moet worden meegewogen in de keuze voor of tegen vaccinatie.   

Een derde aspect dat moet worden meegewogen heeft te maken met het tot stand komen van het 

vaccin. Als daarvoor, zoals in dit geval waarschijnlijk of tenminste denkbaar, cellen van embryo’s zijn 

gebruikt, dan is dat een ontoelaatbaar proces zoverre het om geaborteerde of daarvoor bewust 

gekweekte embryo’s gaat. Het daarvoor bepalend beginsel is de onaantastbaarheid van de 

menselijke waardigheid vanaf het begin van de bevruchting. Dit beginsel maakt de vuistregel van het 

doel dat de middelen heiligt ontoelaatbaar: Geen menselijk wezen kan als middel worden gebruikt 

voor een dergelijk hoe nobel doel ook, tenzij het om embryo’s gaat die op natuurlijke wijze zijn 

gestorven. In de Instructie va de Congregatie voor de Geloofsleer van 2008, Dignitas personae, 

wordt duidelijk gemaakt dat door gebruik maken van een op ongeoorloofde wijze tot stand gekomen 

middel er sprake is van een feitelijk medewerken aan het kwaad. Tegelijkertijd stelt dezelfde 

instructie dat er situaties zij die toch een dergelijk gebruik rechtvaardigen, omdat de gebruiker van 

het middel op geen enkele wijze invloed kon hebben op het tot stand komen ervan en omdat er geen 

alternatief is om het doel, de gezondheid van de persoon waarvoor dit middel wordt toegediend, op 

dit moment kan worden bereikt. De instructie schrijft daarover in nr. 35: 

“Natuurlijk bestaan er binnen dit algemene beeld verschillende graden van verantwoordelijkheid. 

Ernstige redenen kunnen moreel proportioneel het gebruik van zulk “biologisch materiaal” 

rechtvaardigen. Zo kan bijvoorbeeld gevaar voor de gezondheid van kinderen voor ouders een goede 

reden zijn een vaccin te gebruiken dat ontwikkeld is met gebruikmaking van cellijnen die op 

ongeoorloofde wijze zijn verkregen, waarbij men moet blijven bedenken dat iedereen de plicht heeft 

bekend te maken dat men het hier niet mee eens is en de gezondheidszorg te verzoeken ervoor te 

zorgen dat andere soorten vaccin beschikbaar komen. Daarnaast is in organisaties waar op 

ongeoorloofde wijze verkregen cellijnen worden gebruikt, de verantwoordelijkheid van degenen die 

besluiten ze te gebruiken niet dezelfde als die van mensen die geen stem hebben bij die beslissing.” 

Het is op basis van deze instructie dat dezelfde Congregatie onlangs ook ten aanzien van de 

coronavaccins heeft bepaald dat het gebruik maken ervan moreel geoorloofd is.  De fundamentele 

reden daarvoor is, aldus pastor Flohr, dat de medewerking aan het voor het tot stand komen van het 

middel begane doden van het embryo weliswaar materieel is, omdat men gebruik maakt van het 

middel, maar niet formeel, namelijk door er zelf niet mee in te stemmen dat het middel op deze 

wijze tot stand kwam. Zolang er geen ander middel is en de maatschappelijke nood hoog is gebruik 

ervan moreel geoorloofd, aldus het document Note on the morality of using some anti-Covid-19 

vaccines van december 2020: 

“As the Instruction Dignitas Personae states, in cases where cells from aborted fetuses are employed 

to create cell lines for use in scientific research, “there exist differing degrees of responsibility” of 

cooperation in evil. For example,“in organizations where cell lines of illicit origin are being utilized, the 



responsibility of those who make the decision to use them is not the same as that of those who have 

no voice in such a decision”. 

In this sense, when ethically irreproachable Covid-19 vaccines are not available (e.g. in countries 

where vaccines without ethical problems are not made available to physicians and patients, or where 

their distribution is more difficult due to special storage and transport conditions, or when various 

types of vaccines are distributed in the same country but health authorities do not allow citizens to 

choose the vaccine with which to be inoculated) it is morally acceptable to receive Covid-19 vaccines 

that have used cell lines from aborted fetuses in their research and production process. 

The fundamental reason for considering the use of these vaccines morally licit is that the kind of 

cooperation in evil (passive material cooperation) in the procured abortion from which these cell lines 

originate is, on the part of those making use of the resulting vaccines, remote. The moral duty to 

avoid such passive material cooperation is not obligatory if there is a grave danger, such as the 

otherwise uncontainable spread of a serious pathological agent[3]--in this case, the pandemic spread 

of the SARS-CoV-2 virus that causes Covid-19. It must therefore be considered that, in such a case, all 

vaccinations recognized as clinically safe and effective can be used in good conscience with the 

certain knowledge that the use of such vaccines does not constitute formal cooperation with the 

abortion from which the cells used in production of the vaccines derive. It should be emphasized, 

however, that the morally licit use of these types of vaccines, in the particular conditions that make it 

so, does not in itself constitute a legitimation, even indirect, of the practice of abortion, and 

necessarily assumes the opposition to this practice by those who make use of these vaccines.” 

Tegelijkertijd houdt het document voor dat iedereen vrij is om gebruik te maken van het vaccin, maar 

niet daartoe kan worden gedwongen. Maar als men om welke reden kiest niet gevaccineerd te 

worden zal men zich, aldus pastor Flohr, aan de maatregelen moeten houden om besmetting te 

voorkomen en om die reden feitelijk door de overheid mogelijk meer beperkt worden in zijn 

bewegingsvrijheid dan iemand die zich wel laat vaccineren en daardoor minder gevaar loopt bij te 

dragen tot verspreiding van het virus.  

 

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Hoe zouden we kunnen meewerken aan een eerlijke verdeling van beschikbare vaccins in de 

hele wereld? 

- Welke prioriteit moeten we hanteren bij het toedienen van beperkte inentingsmiddelen? 

- Wat zijn je persoonlijke afwegingen bij het al dan niet besluiten tot vaccinatie? 

- Wat vind je van de argumenten van de katholieke kerk bij het opstellen van genoemde 

richtlijnen? 

 

   

  

  

 


