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Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst in Maastricht  
met als thema  

“vaccinatie tegen corona” 
 
 
 
Locatie: Vereniging El-Fath, Maastricht 
Datum: 29-11-2021 
Dialoogleider: Bouchaib Saadane 
Samenwerkingspartners: PPD Limburg, SMKK en Moskee El Fath Maastricht 
 

                                                                  
 
 
 

 
 
Deze bijeenkomst wordt geopend door Brahim, de voorzitter van de moskee El-Fath, 
Maastricht. Hierna geeft hij het woord en de leiding over deze bijeenkomst aan Bouchaib. 
 
 
  
 
 
Bouchaib heet de aanwezigen, namens PPD en SMKK,  van harte 
welkom op deze bijeenkomst. Hij legt uit dat we eerst een film van 
17 minuten gaan bekijken en daarna in dialoog zullen gaan over de 
gevolgen van corona en het vaccineren.  
Deze film is gemaakt om de mensen uit onze achterban, die nog niet 
gevaccineerd zijn, alsnog te stimuleren zich te laten vaccineren. Dit 
ter bescherming van zichzelf en hun naasten. Maar ook om de juiste 
informatie over het vaccin te geven.  
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Abdel Ouali, de filmmaker, geeft weer hoe groot de effecten van Corona 
zijn op de Nederlandse samenleving. We leefden in totale vrijheid; we 
konden gaan en staan waar en wanneer we wilden. Corona heeft deze 
vrijheid drastisch beperkt. We leven in lockdowns waarvan velen van ons 
nooit hebben gehoord. Grenzen worden gesloten waardoor bezoek aan 
thuislanden niet meer mogelijk is. Ziekenhuizen raakten en raken nog 
steeds vol, waardoor andere noodzakelijke zorg uitgesteld moet worden 

met alle gevolgen van dien. We moeten zo veel dierbaren missen, waardoor grotere behoefte is 
ontstaan aan islamitische begraafplaatsen. Dat komt mede door sluiting van de luchtruimte van 
Marokko voor het vliegverkeer vanuit het buitenland. Familiebezoek ook hier in Nederland 
wordt bijna onmogelijk om ouders en ouderen in de familie niet te besmetten. Enfin, dat is nog 
maar een kleine greep van de gevolgen van Corona. 
 
 

 
Dr. Amjad Alkhouli van WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) 
legt uit dat voor het virus, Corona, nog geen medicijn is 
uitgevonden. Wat we wel doen, is mensen helpen om niet al te 
veel gezondheidsschade op te lopen bij besmetting met dat virus. 
Hiermee maken we de kans kleiner dat mensen in het ziekenhuis 
terecht komen.  
 
 

 
 
 
 

 
Dr. Abdelaali Lahdidioui, is Internist bij het Hagaziekenhuis in 
Den Haag en voorzitter van Marokkaanse Artsenvereniging in 
Nederland. Hij legt in deze film uit hoe ernstig het coronavirus 
voor iedereen is. Hij geeft aan dat er niemand ooit gedacht heeft 
dat we zo een situatie mee zouden maken. Hij gaf aan hoe hard 
het zorgpersoneel moet werken om de Coronapatiënten te 
helpen. Dit virus heeft ons veel beperkingen opgelegd in ons 
dagelijkse leven.  
Gelukkig, zegt hij, dat er nu een vaccin is ontwikkeld om de 
mensheid tegen dat virus te beschermen. Hij geeft aan dat hij als 
zorgverlener een van de eersten was die het vaccin heeft 
gekregen, omdat het zorgpersoneel aan de frontlinie staat. Dat 
heeft hij gedaan, omdat hij het volste vertrouwen heeft in dat 

vaccin. Het is waar dat dit vaccin snel op de markt is gekomen. Maar dat komt mede door de 
enorme samenwerking van de medische wetenschappers, wereldwijd, en de aanwezige data 
met betrekking tot gelijksoortige virussen. Dus de vaccins zijn betrouwbaar en bieden zeker 
bescherming tegen het virus Corona. Natuurlijk, net zo als bij andere vaccins en medicijnen, 
hebben deze vaccins ook bijwerkingen, maar deze bijwerkingen staan niet in verhouding tot de 
voordelen en de bescherming die deze vaccins bieden.  
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Dr. Omar Abd Al-kafi, Islamoloog, legt uit hoe te handelen bij een 
pandemie. Hij geeft aan dat de profeet Mohamed heeft gezegd: bij een 
pandemie is het verstandig in lockdown en quarantaine te gaan. Dat 
betekent, als bij een stam of een volk een pandemie is aangebroken dat 
deze zich moet zich afsluiten van de buitenwereld en dat de 
buitenwereld de besmette stammen/volken moet vermijden. De islam 
koestert het voorkomen gevaren en ziektes. De islam kent ook het 
spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen. Dr. Abd Al-kafi 
adviseert sterk om de maatregelen ter voorkoming van besmettingen 
na te leven. 

 
 
 
 

 Ahmed Aboutaleb, Burgmeester van de stad 
Rotterdam, heeft zich laten filmen tijdens zijn 
inenting om hiermee een voorbeeld te geven aan 
de burgers van zijn stad. Hij heeft in zijn interview 
oproep gedaan naar zowel de burgers van 
Rotterdam als daarbuiten om zich te laten 
vaccineren en geen gehoor te geven aan die 
verhalen van complottheorieën. 
 

 
 
 
 

 Mustapha Belmouden, imam moskee Alkmaar, heeft zijn zienswijze over 
het vaccineren vanuit de islamitische optiek verteld. Hij zegt het geloof 
verbiedt het vaccineren helemaal niet. Sterker nog, de islam schrijft voor 
om het lichaam en de ziel goed te verzorgen. En dat doe je door je te 
(laten) beschermen tegen alles wat je ziel en lichaam kan schaden. 
Zorgen voor je lichaam/gezondheid is zelfs een plicht in de islam. Het is 
jou door Allah gegeven en dat moet je ook als zodanig goed verzorgen en 
koesteren. Hij roept iedereen om zich te laten vaccineren voor zijn eigen 
bescherming en die van de anderen. Dat is een plicht, zegt hij. 
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Hierna start de  dialoog 

- We leven in Nederland, waar de vrijheid hoog in het vaandel staat, toch worden we 
verplicht om ons te laten vaccineren. Kan dat?  
Vaccineren is nog steeds vrijblijvend. Er wordt wel beroep gedaan op de solidariteit van 
het volk om zich te laten vaccineren. Maar hoelang dat het vrijblijvend blijft? Niemand 
kan dat met zekerheid zeggen. Kijk wat in andere landen om ons heen  zich aan het 
ontwikkelen. 
 

- Hoe betrouwbaar zijn die cijfers van besmettingen?  
Zolang we de tegendeel niet kunnen bewijzen, moeten we die cijfers voor waar 
aannemen. Een ding is zeker; de ziekenhuizen zijn erg vol. Dat zegt meer dan genoeg. 
Kijk hoeveel dringende operaties uitgesteld worden.  
 

- Wat heeft het voor zin om je te laten vaccineren, als je toch Corona krijgt en in het 
ziekenhuis belandt en mogelijk ga je zelfs daaraan sterven? 
Zich laten vaccineren betekent niet dat je geen Corona krijgt. Maar wel in lichtere vorm. 
De kans dat je in het ziekenhuis terecht komt, is ook aanwezig, maar veel geringer dan 
als je niet gevaccineerd bent. En het sterven door Corona terwijl je gevaccineerd bent, is 
ook mogelijk. Dat is nooit uitgesloten. Maar de kans dat je aan corona sterft, als je niet 
gevaccineerd bent, is aanzienlijk groter. 
 

- Wat is het verschil tussen 2 G en 3 G? 
2 G staat voor; Gevaccineerd en Genezen. 3 G staat voor Gevaccineerd, Genezen en 
Getest.  
 

- Een vaccin binnen een jaar ontwikkelen en produceren, kan nooit waar zijn. Een proces 
om een vaccin te ontwikkelen duurt soms 10 jaar of langer. Hoe kunnen ze een vaccin 
binnen een jaar ontwikkelen? Dat bestaat niet! 
Dat klopt. Maar in de film heeft de arts Abdelaali gezegd dat veel medische 
wetenschappers prioriteit hebben gegeven aan het ontwikkelen van een vaccin tegen 
covid 19. Ze hebben intensief samengewerkt en gebruik gemaakt van de bestaande 
gegevens/data die al voorhanden waren, die al eerder gebruikt zijn voor het ontwikkelen 
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van andere vaccins voor soortgelijke virussen. Dus, de wetenschap is niet vanaf nul 
begonnen.  
 

- Wat we hoorden en zagen in de film zijn allemaal beelden en verhalen. We zien geen 
cijfers en onderbouwing van die verhalen.  
Dat is waar. Maar de cijfers veranderen met de dag en soms ook met het uur. Als we de 
dagelijkse cijfers willen volgen, kunnen we naar verschillende sites gaan en de media 
volgen. Wel is het een idee om bij de volgende bijeenkomsten wat up-to-date cijfers mee 
te nemen. 

 
Hierna sluit Bouchaib de bijeenkomst met dank aan iedereen. Ook dank aan de moskee El-Fath, 
Maastricht voor de goede samenwerking.  
 
 
 
 
De film is gemaakt in opdracht van MOBiN en is medegefinancierd door: PPD, SMKK en NOOM  
Notulist: Bouchaib Saadane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door  


