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Over corona en vaccins
Het probleem dat menig lezer ons voorlegt en waarover ongetwijfeld een grote schare van christenen zich zorgen 
maakt is: “Mogen wij als christen ons laten vaccineren tegen corona met de vaccins die momenteel ter beschikking 
worden gesteld?”
Voor alle duidelijkheid: in dit artikel spreken we 
ons niet uit over:

- de noodzaak van (covid-19) vaccins;
- de efficiënte werking van (covid-19) vaccins;
- de veiligheid van (covid-19) vaccins, en dan meer   
   specifiek de veiligheid van de nieuwe m-RNA 
   (messenger-RNA) vaccins;
- de eventuele schadelijke nevenwerkingen van 
   (covid-19) vaccins op korte en lange termijn.

Het zou dus moeten volstaan al de belangrijke en 
wijze dingen te lezen, te beluisteren of te bekijken, 
die geleerde en minder geleerde mannen en vrouwen 
ons via diverse wegen voorschotelen. Jammer genoeg 
spreken zij niet allen dezelfde taal en verschillen hun 
woorden. Het lijkt erop dat hoe meer je je informeert, 
hoe minder duidelijk het wordt.

Daarom hier een poging om, vanuit christelijk per-
spectief, beter te doen. We zoeken een antwoord op 
volgende vragen: 

1. Worden er geaborteerde foetussen gebruikt voor de 
corona vaccins?
2. Zijn de corona vaccins ethisch verantwoord voor 
ons katholieken?
.
1. Worden er geaborteerde foetussen gebruikt voor 
de corona vaccins?

Het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen 
voor de productie van vaccins is niet nieuw. Voor 
het ontwikkelen van vaccins, multiplicatie van afge-
zwakte virusstammen, het testen van de werking van 
het vaccin… worden soms stamlijnen - ook cellijnen 
genoemd - gebruikt, ontstaan door het voortdurend 
klonen van menselijke cellen. In hun oorsprong 
werden deze cellen gewonnen uit weefsel van foetus-
sen uit abortussen die plaatsvonden tussen 1964 en 
1970 en later. De cellijnen werden al gebruikt in vac-
cins tegen rubella, in combinatievaccins tegen rubella 

en mazelen, in enkele vaccins tegen hepatitis A, tegen 
poliomyelitis, rabies, pokken, enz… . De cellen van 
die cellijnen zijn dus niet de oorspronkelijke cellen 
van de geaborteerde foetus, maar wel identieke ge- 
kloonde cellen die hetzelfde DNA of erfelijk materiaal 
van de oorspronkelijk geaborteerde foetus bevatten.

‘Het is perfect mogelijk om vaccins 
te ontwikkelen zonder menselijke cellen, 

op basis van dierlijke cellen, 
of cellen uit ander menselijk weefsel’
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Een eerste vraag die hierbij aansluit, is: 

“In welke van de verschillende ontwikkelingsstadia van 
een vaccin worden cellijnen van geaborteerde foetussen 
aangewend?” 

Elk vaccin doorloopt immers volgende fases:

- De ontwerpfase omvat de conceptvorming, de 
voorbereidende experimenten en de omschrijving 
van hoe een vaccin zal worden geproduceerd.

-  De productiefase is de fase waarin het uiteindelijke 
vaccin wordt geproduceerd. 

-  De testfase van een vaccin in het laboratorium: hier 
worden allerlei testen uitgevoerd voordat het op grote 
schaal wordt verspreid. 

Wij voegen op het einde van dit artikel een lijst toe  
toe van de producenten van de onder meer in België 
beschikbare vaccins met aanduiding in welk stadium 
dergelijke cellijnen worden gebruikt.

Een tweede vraag die hierbij aansluit, is: 

“Zijn foetale cellijnen absoluut noodzakelijk voor het 
ontwikkelen van vaccins?” 

Het antwoord is neen. Het is perfect mogelijk om 
vaccins te ontwikkelen zonder menselijke cellen, op 
basis van dierlijke cellen, of cellen uit ander menselijk 
weefsel. Trouwens, sommige farmaceutische bedrijven 
doen dit al. Ook cellen die bij een vruchtwaterpunctie 
afgenomen worden kunnen gebruikt worden. Er 
bestaan dus voldoende alternatieven, niet één maar 
meerdere.

2. Zijn de corona vaccins ethisch verantwoord voor 
ons katholieken?

Het officiële antwoord van de katholieke kerk is een 
VOORWAARDELIJK ja (referentiedocument 1): 
het zich laten vaccineren met de vaccins die ter 
beschikking worden gesteld kan wel degelijk ethisch 
en christelijk verantwoord zijn, maar wel binnen een 
aantal zeer strikte parameters. Deze parameters zijn:

-  het niet beschikbaar zijn van een alternatief.
- het blijven ijveren voor het ontwikkelen en het  
beschikbaar stellen van andere vaccins die ethisch 

verantwoord zijn en het blijven streven naar de 
volledige afschaffing van abortus. 
- het zich laten vaccineren mag niet misverstaan 
worden als een goedkeuring van de productie, mar-
keting en gebruik van de vaccins, doch uitsluitend 
als een passief gebruik en wegens de zeer uitzonder-
lijke omstandigheden van de eventuele noodzaak van 
bescherming van onszelf en onze medemens in casu 
vooral, maar niet alleen, de ouderen. 

Samen moeten we vanuit de eigen mogelijkheden 
ons geweten in overeenstemming brengen met de wil 
van God en vooral bidden voor een betere wereld, 
de bescherming van het leven en de afschaffing 
van abortus zoals zo velen nu doen tijdens onze 
gebedsactie: www.40dagenvoorhetleven.be. 

Als de overheid echt wil dat zoveel mogelijk mensen 
zich laten vaccineren is het noodzakelijk dat zij alle be-
lemmeringen, in dit geval ethische, wegneemt en een 
vaccin ter beschikking stelt dat voor christenen aan-
vaardbaar is. Tenslotte kunnen we nooit aanvaarden 
dat voor de ontwikkeling van vaccins of welke andere 
toepassingen ook, gebruikt gemaakt wordt van cellen 
die, in oorsprong, uit een abortus stammen. 
Referenties :
– ‘Moral reflections on vaccines prepared from cells derived 
from aborted human foetuses’, Pontifica Academia Pro Vita.
– John Paul II, encycliek ‘Evangelium Vitae’ no 74.
–  A. Fisher, ‘Cooperation in Evil’, Catholic Medidal 
Quartarly, 1994, p. 15-22. 
– D.M. Prummer, ‘De cooperatione ad malum’, in Manuale 
Theologiae secundum Principia S. Thomae Aquinatis, Pars I, 
Trat IX, Caput III, no. 2, p. 429-434. 
– J.P. Jacobs & C.M. Jones, ‘Caracteristics of a Human 
Diploid Cell’, Designated MRC-f.
– Lozier Instituut en Europees instituut voor Bio-ethiek. 
– B. Alberts, ‘Human Cell Strains in Vaccine Development’.
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Worden	cellijnen	van	geaborteerde	foetussen	gebruikt?																				
JA	of	NEEN	(per	10/11/2020)	

Ontwerpfase	 Productiefase	 Testfase	

1.	Altimmune	(VS)	 JA	 JA	 	

2.	Astra	Zeneca	&	University	of	Oxford	(VK,	VS)	 JA	 JA	 	

3.	CanSino	Biologics,	Inc.	Beijing	Institute	of	
Biotechnology,	Academy	of	Military	Medical	Sciences,	
PLA	of	China	(China)	

JA	 JA	 	

4.	Gamaleya	Research	Institute	(Rusland)	 JA	 JA	 	

5.	Janssen	Research	&	Development,	Inc.	Johnson	&	
Johnson	(VS)	

JA	 JA	 	

6.	Vaxart	(VS)	 JA	 JA	 	

7.	Anhui	Zhifei	Longcom	Biopharmaceutical/Institute	of	
Microbiology,	Chinese	Academy	of	Sciences	(China)	

JA	 	 JA	

8.	University	of	Pittsburgh	(VS)	 JA	 JA	 	
9.	Sinovac	Biotech	Co.,	Ltd.	(China)	 	 	 JA	

10.	Medicago	(Canada)	 	 	 JA	

11.	Novavax	(VS)	 	 	 JA	
12.	Moderna,	Inc.	with	the	National	Institute	of	
Health	(VS)	

	 	 JA	

13.	Pfizer	et	BioNTech	(VS,	Duitsland)	 	 	 JA	
14.	Sanofi	Pasteur	et	Translate	Bio	(VS,	Frankrijk)	 	 	 JA	

15.	Inovio	Pharmaceuticals	(VS)	 	 	 JA	

16.	Beijing	Institute	of	Biological	Products/	Sinopharm	
(China)	
	

NEEN	 NEEN	 NEEN	

17.	Wuhan	Institute	of	Biological	Products/	Sinopharm	
(China)	

NEEN	 NEEN	 NEEN	

18.	John	Paul	II	Medical	Research	Institute	(VS)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	
19.	Institut	Pasteur	and	Themis	and	Merck	(VS,	Frankrijk)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	

20.	Shenzhen	Geno-immune	Medical	Institute	(China)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	

21.	Merck	and	IAVI	(VS)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	

22.	Clover	Biopharmaceuticals,	Inc.	(China)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	

23.	Sanofi	and	GSK	Protein	Sciences	(VS,	Frankrijk)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	

24.	Sorrento	(VS)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	

25.	University	of	Queensland	and	CSL	Ltd.	(Australïe)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	

26.	CureVac	(Duitsland)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	

27.	Genexine	(Korea)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	

28.	Symvivo	Corporation	(Canada)	 NEEN	 NEEN	 NEEN	
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

credit-card BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB

Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.
Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.

Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30 
phone-alt + 32 (0)15/42.28.14 
envelope info@provita.be

www.provita.be
www.wondervanhetleven.be

www.echteliefdewacht.be
www.unplanned.be

www.40dagenvoorhetleven.be

Blijf geven voor het leven van de kleinstenhand-holding-heart

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid

Dit hoogfeest wordt voorafgegaan door de ‘Noveen van de Godddelijke Barmhartigheid’ die 
begint op goede vrijdag, 2 april 2021, en eindigt op zaterdag 10 april 2021, dat is de zaterdag voor 
het hoogfeest van de Goddelijke Barmhartigheid  op 11 april 2021. 

Voor meer informatie kan je terecht bij:
• De Priesters van het Heilig Hart - Albertlaan 44 - 3080 Tervuren. Tel.: 02/767 79 34 of 

0497/40 17 12. Noveenboekjes en gebedsprentjes zijn daar te verkrijgen.
• Mevr. Godelieve Wallyn – Zonnelaan 3 – 8470 Gistel. Tel.: 059/27 64 43 of 0472/35 75 60.
• E. H. Frans Degrève - Heilaarstraat 18 – 2340 Beerse. Tel.: 014/61 16 70, enkel tijdens de 

weekdagen tussen 10:00u. en 12:00u.

Van 2 tot 10 april 2021

Het ‘Hoogfeest van de Goddelijke Barmhartigheid’, 

ook wel de ‘Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid’ 

of ‘Beloken Pasen’ genoemd, wordt gevierd 

op de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). 

Op die dag wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten.De Heilige Zuster Faustina
1905-1938

Wij raden al onze lezers ten stelligste aan ook deel te nemen aan deze gebedsactie! 


