
10.2.e, tenzij anders aangegeven 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Site met verloting van prijzen onder ongevaccineerde zwangeren 
Datum: 	 donderdag 16 januari 2020 07:42:54 
Bijlagen: 	 Vragenformulier 15-01-2020.pdf 

Beste 

Aanvullend ter kennisname nog de kamervragen die hierover gesteld zijn (p.19 en p. 
24). 

Met vriendelijke groet, 

Rijksvaccinatieprogramma-manager 

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding 
Postbus 1 (interne postbak 13) 
3720 BA Bilthoven 

Telefoon (030) 
Telefoon mobiel: 
rijksvaccinatieprogramma.n1 
rvp.nl 

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 12:56 
Aan: 	 @rivm.nl> 
Onderwerp: RE: Site met verloting van prijzen onder ongevaccineerde zwangeren 

Beste tria  , 

Dank voor dit signaal! 
Ik ga dit binnen de IGJ uitzetten en kom hier bij je op terug. 

.uiten verzoek 

Vriendelijke groet, 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie VWS 
E-@igj.nl   
T 088 120 50 000 
M 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 

@minvws.n1>; 
Rrivm.n1>; 	 @minvws.nk 

Rrivm.nl> 
Onderwerp: Site met verloting van prijzen onder ongevaccineerde zwangeren 

Beste 

Via verschillende kanalen krijgen wij signalen over de site nnisSnaturel.n1 met daarop 
veel misleidende en onjuiste informatie over maternale kinkhoestvaccinatie en een 
prijsvraag met verloting van een sappers, zie ook: https://missnatural.nl/gezocht-100-
aanstaande-moeders-voor-nieuw-green-vaccin/   

Kunnen jullie dit bekijken en beoordelen? Alvast dank. 

Met vriendelijke groet, 

Rijksvaccinatieprogramma-manager 

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 

Telefoon 
Telefoon mobiel: 
rijksvaccinatieprogramma.n1 
rvp.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
wlivw.rivm.n1/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten..  
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 

Van: 	 Rrivm.n I> 

Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 12:30 
Aan: 
CC: 



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer

 

2020Z00410 

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport over het bericht «GEZOCHT: 100 aanstaande MOEDERS voor 
nieuw GREEN VACCIN!» (ingezonden 15 januari 2020). 

Vraag 1
Wat vindt u van het bericht dat ouders die hun kind bewust niet vaccineren, 
bij Miss Natural in aanmerking komen voor een gratis slowjuicer?1 

Vraag 2
Bent u van mening dat het bericht dat gezonde voeding een (beter) alternatief 
zou zijn voor vaccinatie, ronduit misleidend is? 

Vraag 3
Wat gaat u doen tegen deze specifieke actie en vergelijkbare misleidende 
acties, oproepen of berichten? 

Vraag 4
Is het toegestaan om (financiële) beloningen aan te bieden aan ouders als zij 
de keuze maken om hun kind niet te vaccineren? Wat kunt u doen tegen het 
aanbieden van dergelijke (financiële) beloningen?

1 Miss Natural, 13 januari 2020, «GEZOCHT: 100 aanstaande MOEDERS voor nieuw GREEN 
VACCIN!» (https://missnatural.nl/gezocht-100-aanstaande-moeders-voor-nieuw-green-vaccin/)
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer

 

2020Z00416 

Vragen van de leden Diertens (D66) en Ploumen (PvdA) aan de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de actie van een 
verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun kind niet te 
vaccineren (ingezonden 15 januari 2020). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de actie van een verkoper van blenders waarbij 
moeders worden opgeroepen hun (ongeboren) kind niet te vaccineren?1 

Vraag 2
Deelt u de mening dat politiek en samenleving samen alles op alles moeten 
zetten om de vaccinatiegraad weer op het niveau te krijgen dat de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO) adviseert? 

Vraag 3
Bent u bereid op te treden tegen commerciële partijen die promotie-acties 
organiseren waarin wordt ingespeeld op de angsten van ouders die twijfelen 
over vaccinatie? Zo ja, hoe? 

Vraag 4
Bent u bereid op te treden tegen commerciële partijen die promotie-acties 
zoals deze uitvoeren, die direct van invloed zijn op de gezondheid van 
kinderen? Welke mogelijkheden heeft u om op te treden tegen dit soort 
verwerpelijke commerciële acties? 

Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid 
Hijink (SP), ingezonden 15 januari 2020 (vraagnummer 2020Z00410).

1 Versapers.nl; https://versapers.nl/v-actie-inschrijven
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