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<kader> 
In de documentaire De Prik en het Meisje probeert Maartje Nevejan de waarheid over ‘de prik’ boven tafel te 
krijgen voor haar dochter. Hiervoor spreekt ze verschillende voor- en tegenstanders van de vaccinatie. Op 19 
mei zendt HUMAN de documentaire uit op 23.00 uur in Holland Doc op Nederland 2. De documentaire wordt 
uitgezonden in de HUMAN-serie ‘Ondertussen in Nederland’.  
</kader>  
 
Zoektocht  
“Ik werd gevraagd deze documentaire te maken op het moment dat ook mijn 12-jarige dochter een brief kreeg 
met de oproep zich te laten vaccineren. Overal en ook in mijn omgeving ontstonden heftige discussies onder de 
moeders. Er was weinig bekend over de vaccinatie, de werking en mogelijke bijwerkingen, maar we moesten 
wel snel beslissen. Er gebeurde veel in deze periode: nieuws over het verloten van IPods aan meisjes die zich 
lieten inenten, de manier waarop de Gezondheidsraad mogelijk tot een keuze was gekomen van het 
vaccinatiemiddel dat in ons land zou worden gebruikt, dat de testgroep bestond uit 15- en 16-jarige meisjes, 
de uitzending van Zembla, de berichten rondom de vaccinatie tegen de Mexicaanse Griep: noem het maar op. 
Op het moment dat ik Coutinho bij Pauw & Witteman hoorde zeggen dat wij moeders de indianenverhalen niet 
moesten geloven, werd ik zo persoonlijk geraakt dat ik deze documentaire perse wilde gaan maken. Ik was van 
plan er een stoere film van te maken, de zoektocht naar de waarheid.” 
 
Wantrouwen 
“Niet alleen de voorstanders van de vaccinatie zetten marketing in om ons over te halen, ook de 
tegenbeweging begon hiermee! De marketing was alleen gericht op moeders en dochters. Mijn wantrouwen 
groeide naar beide kanten. De afzenders waren niet altijd even duidelijk. Wat waren de achterliggende 
belangen van alle partijen? Ik werd ook boos: waarom werd er nu weer een onderscheid gemaakt tussen 
jongens en meisjes? Over het algemeen kun je stellen dat jongens vaker meerdere sexuele partners hebben dan 
meisjes. Waarom moeten meisjes dan deze vaccinatie halen waar nog zo veel onduidelijk over was en is?” 
 
Durven vertrouwen 
“Hoe meer ik bezig was met mijn zoektocht naar de waarheid, des te meer bleek het vraagstuk ergens anders 
te liggen. Het ging om het vraagstuk tussen ratio en emotie. Ook intern bleek dit bij mij een strijd te zijn. Wat 
kon ik nog geloven? Mijn vertrouwen brokkelde steeds meer af. En de keuze die ik moest maken voor mijn 
dochter, moest ik maken op basis van geloven in en vertrouwen op.  
Ik heb het verhaal kleiner gemaakt om het ook een reflectie te laten zijn op de tijdgeest. In deze tijd hebben 
mensen het vertrouwen in de politiek en in grote bedrijven en instellingen verloren. Het geloof in de 
wetenschap staat nog, maar komt onder druk te staan door de economische belangen die blijken mee te 
spelen. Ook in de discussies na afloop van de voorvertoning van de documentaire bleek dit een hot item te 
zijn. Het is niet voor niks dat in een normaal gesproken volgzaam Nederland nu opeens zoveel mensen besloten 
de vaccinatie niet te nemen.”  
 
Ode aan de twijfel 
“Ik wil met deze documentaire mensen steunen in hun twijfel. Ik wil niet een antwoord geven op de vraag of je 
je dochter wel of niet moet laten vaccineren. Ik wil dat mensen zelf serieus nadenken, mensen hun ogen 
openen. En mensen zich bewust laten zijn van wat er allemaal speelt. 
Ik twijfel nog steeds aan de juistheid van mijn beslissing. Ik geloof niet dat er vreselijke bijwerkingen zullen 
optreden, maar denk wél dat er over een aantal jaar weer nieuwe vaccinaties nodig blijken te zijn. Ook maak 
ik me zorgen om de vooroordelen die de vaccinatie kan oproepen. Het laten vaccineren als je al sexueel actief 
bent, kan gevaarlijk zijn. Wat betekent dit voor meisjes die zich om wat voor reden dan ook niet laten inenten? 
Krijgen die dan direct een label opgeplakt?” 
 
Vrije keuze  
“Wat ik mee wil geven aan de farmaceutische industrie is dat ze mensen een vrije keuze moeten laten houden. 
Behandel mensen als intelligente, kritische mensen en spreek ze ook zo aan. Wat er nu weer gaande is, dat de 
EU een wet wil aannemen die het gebruik van medicinale planten en kruiden gaat verbieden, zal zich ook 
tegen de farmaceutische sector keren. De bangmaak-strategie moet worden losgelaten, dit is gewoon 
schandalig. Behandel de alternatieve industrie als opponent, niet als dom en achterlijk. Benut de kennis die 
hier aanwezig is.”  
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