RVP vaccins 2012
door Désirée L. Röver ⓒ 2012

Deel I:
Vaccins, bijsluiters,
producenten, overzicht inhoudsstoffen
Deel II:
Effecten van de vaccin inhoudsstoffen

“Het bloedserum van wiegendood baby’s is zo giftig,
dat de kleinste hoeveelheid daarvan,
ingespoten bij een muis, deze doodt.”
Dr. Viera Scheibner, vaccinatieschade expert, citerend uit
Goldwater PN, Reappraisal of the SIDS enigma:
An epidemiological and clinical pathological approach,
J.Paed. Child Health, 1992, 28. Suppl.1:S21-25
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“Het enig volledig veilige vaccin
is het vaccin dat nooit is gebruikt.”
Dr. James A. Shannon,
US National Institutes of Health, 23 juni 1955
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Rijks Vaccinatie Programma
TERUGBLIK
RVP 2010
1. Historisch
overzicht

!!!!

Overgenomen uit Terugblik Rijksvaccinatieprogramma 2010,
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/215121001.pdf
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2. RICHTLIJN RVP vaccinatieschema 2012
Het woord RICHTLIJN in de inleiding van het RIVM-document
“Rijksvaccinatieprogramma 2012”
betekent dus:

VACCINATIE IS VRIJWILLIG!!!
Leeftijd

Vaccinaties voor babyʼs
geboren v.a. 1 aug. 2011

Aantal
vax

Pag. info
Biopharma

0 maanden (< 48 uur)

HepB-0¹

2 mnd

DKTP-Hib-HepB-1 + Pneu-1

7 / 17

59, 69

3 mnd

DKTP-Hib-HepB-2 + Pneu-2

7 / 17

59, 69

4 mnd

DKTP-Hib-HepB-3 + Pneu-3

7 / 17

59, 69

11 mnd²

DKTP-Hib-HepB-4² + Pneu-4

7 / 17

59, 69

14 mnd

BMR-1 + MenC

4 jaar

DKTP-5

4 / 6

-

9 jaar

DTP-6 + BMR-2

6 / 8

-, 53/55

12 -13 jaar³

HPV-1³ + HPV-2³ + HPV-3³

3 / 6

64

1

4

totaal

♂ 43 / 87

61

53/55, -

♀ 46 / 90

¹ Alleen voor kinderen van HBsAg-positieve moeders.
² Indien geboren vóór1 augustus 2011 DKTP-Hib-4 + Pneu-4
³ Alleen voor meisjes (schema 0-1-6 maanden).

Bron: http://www.rivm.nl/
NB: Baby’s, geboren na 1 augustus 2011 krijgen direct na geboorte een vaccinatie
tegen Hepatitis-B: een ziekte die wordt overgedragen door seksuele contacten en
vuile injectienaalden. Daarmee is de natuurlijke staat van de baby vanaf dag één
gecorrumpeerd, en kan men bij schade de smoes ‘genetisch bepaald’ gebruiken...!

Een, twee... véél te veel!
• De rode cijfers in bovenstaand schema geven van bepaalde ziekteverwekkers het
aantal stammen aan dat er met de vaccins in het lichaam van de ontvanger binnen
komt: resp. 3 polio-, 10 pneumokokken-, 2 HPV-stammen (Cervarix).
• Tijdens het eerste levensjaar, wanneer de hersenen de grootste ontwikkeling
doormaken, krijgt een baby in totaal 29 vaccins ingespoten, met daarin 69
verschillende ziektekiemen, plus alle contaminaties vanuit cultuurbodems.
• De laatste kolom vermeldt het paginanummer van de beschikbare beschrijvingen door
www.biopharma.com. Deze vermelden ook de stoffen, gebruikt tijdens productie;
ieder vaccin kan sporen daarvan bevatten.
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3. Bijsluiters RVP
Bron: http://onderzoek.nvi-vaccin.nl/Bijsluiters/Bijsluiters_RVP
Vaccin

Productnaam

Registratienr. Bijsluiter arts Bijsluiter patiënt

BMR

MMRVaxPro

EU/1/06/337

download

download

BMR

Priorix

RVG 22052

download

download

DKTP

Infanrix IPV

RVG 34568

download

download

DKTP-Hib

Pediacel

RVG 32118

download

download

DKTP-Hib-Hep.B

Infanrix Hexa

EU/1/00/152

download

download

DTP

DTP

RVG 17641

download

download

Hepatitis B
(kinderen)

Engerix B junior RVG 24290

download

download

Hepatitis B
(volwassenen)

Engerix B

RVG 17316

download

download

Hib

Hiberix

RVG 19510

download

download

HPV

Cervarix

EU/1/07/419

download

download

Meningokokken C

NeisVac-C

RVG 26343

download

download

Pneumokokken

Prevenar

EU/1/00/167

download

download

Pneumokokken

Synflorix

EU/1/09/508

download

download

NB. Voor de volledige informatie, lees ALTIJD de bijsluiters voor artsen.
Patiëntenbijsluiters zijn meestal niet veel meer dan neerbuigende PR.

Vaccinatie als genetische manipulatie van de mens
Edward Jenner begon in 1798 met zijn koepokvaccinaties ter ‘bescherming’ tegen de
menselijke pokken (een geheel andere ziekteverwekker).
Met zijn introduceren van dierlijke elementen in de bloedstroom van mensen
was hij de eerste die het menselijk genoom besmette met dierlijk DNA en RNA .
Sinds die tijd worden de microbiële onderdelen van alle vaccins
gekweekt op dierlijke-, en of menselijke cultuurbodems...

Bijsluiters reizigersvaccins

Bron: http://onderzoek.nvi-vaccin.nl/Bijsluiters/Bijsluiters_reizigersvaccin
Vaccin Productnaam
Registratienr.
Bijsluiter arts Bijsluiter patiënt
DTP

DTP

RVG 17641

download

download

IPV

Poliomyelitisvaccin

RVG 17642

download

download

Bijsluitertekst (punt 4.8) van deze Nederlands Vaccin Instituut (NVI) vaccins:
“Er kunnen geen frequenties van bijwerkingen worden gemeld
op basis van gegevens uit klinische studies.”
ER ZIJN DUS GEEN STUDIES GEDAAN!
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4. Bijsluiters overige vaccins
Bron: http://onderzoek.nvi-vaccin.nl/Bijsluiters/Overige_bijsluiters
Vaccin

Productnaam

Registratienr.

Bijsluiter arts Bijsluiter patiënt

BCG
(blaascarcinoom)

BCG-Medac

RVG 26876

download

download

BCG (tuberculose) BCG-SSI

RVG 17661

download

download

Influenza

Vaxigrip

RVG 22306

download

download

Influenza

Inflexal V

RVG 30339

download

download

Influenza

Fluarix

RVG 22307

download

download

Influenza

Influvac

RVG 22289

download

download

Pandemisch
griepvaccin

Focetria

EU/1/07/385/
001/2

download

download

Pandemisch
griepvaccin

Pandemrix

EU/
1/08/452/001

download

download

Rabiës

Mérieux HDCV

RVG 18718

download

download

Rabiës

Rabipur

RVG 29095

download

download

Tetanus

Tetanusvaccin

RVG 17639

download

download

Tetanus

Tetanusvaccin
RVG 18561
en tetanusimmunoglobuline

download

download

Tuberculine

Tuberculine PPD RVG 17662

download

download

ALUMINIUM
In zijn artikel Antigens and Adjuvants for a New Generation of Vaccines meldt
Anthony C. Allen van Syntax Research in Palo Alto, Californië het volgende:

“Alum was introduced in 1926 (Glenny et al) before strict control by
regulatory authorities was practiced.
Whether it would be allowed by regulatory authorities today is far from
certain.
It is therefore necessary to have a clear understanding of the known side
effects of adjuvants so as to avoid them as far as possible.”
Immunological Adjuvants and Vaccines, NATO Series A, Life Sciences, 1988, Vol. 179, p.6

LET WEL: Deze informatie komt van een NATO-workshop over vaccins.

Vaccinatie zijn al vanaf dag één een militaire aangelegenheid
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5. Overzicht vaccins Rijksvaccinatieprogramma 2012
Producenten, ziekteverwekkers, stammen, cultuurbodems,
stoffen gebruikt tijdens productieproces, adjuvantia en hulpstoffen
vaccin
BMR

M-M-R
VAXPRO

Biopharma
info: p.53

EU/
1/06/337
BMR

Priorix
Biopharma
info: p. 55
RVG 22052
DKTP

InfanrixIPV

stammen en ingrediënten
Mazelenvirus¹ Enders’ Edmonston stam (levend,
verzwakt)
niet minder dan 1x10³ CCID50*
Bofvirus¹ Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend,
verzwakt)
niet minder dan 12,5x10³ CCID50*
Rubellavirus² Wistar RA 27/3 stam (levend, verzwakt)
niet minder dan 1x10³ CCID50*
i.p.v. menselijke albumine als een celcultuur component
wordt nu een menselijk albumine gebruikt, recombinant
uitgedrukt in gistcellen: Recombumin, of rHA
(zie p. 10)
* 50% cel cultuur infectieuze dosis.
1 geproduceerd in kippenembryocellen.
² geproduceerd in WI-38 humane diploïde
longfibroblasten.

sorbitol (E420)
natriumfosfaat
kaliumfosfaat
sucrose
gehydrolyseerd gelatine
Medium 199 met zouten van
Hanks
Minimum essentieel medium,
Eagle (MEM)
mononatrium L-glutamaat
(MSG, E621)
neomycine
fenolrood
natriumbicarbonaat
zoutzuur (aanpassen pH)
natriumchloride (aanpassen
pH)
SANOFI PASTEUR MSD SNC

Levend verzwakt bofvirus1 (RIT-4385-stam,
verkregen uit de Jeryl Lynn-stam)
niet minder dan 1x103 CCID50*
Levend verzwakt mazelenvirus1 (Schwarz-stam)
niet minder dan 103,0 CCID50 *
Levend verzwakt rubellavirus2 (Wistar RA 27/3-stam)
niet minder dan 103,0 CCID50 *

aminozuren (zie lijst
Biopharma, p. 55)
lactose
mannitol
neomycinesulfaat
sorbitol

1 gekweekt

in kippenembryocellen
in menselijke diploïde (MRC-5)-cellen
3 Cell Culture Infective Dose 50%

GlaxoSmithKline BV
GlaxoSmithKline Biologicals
S.A. (GSK)

Difterietoxoïd¹ niet minder dan 30 IE
Tetanustoxoïd¹ niet minder dan 40 IE
Bordetella pertussis antigenen
Pertussis toxoïd1 25 microgram
Filamenteus Hemagglutinine1 25 ㎍

natriumchloride
Medium 199 (hoofdzakelijk
aminozuren, mineraalzouten
en vitamines)

2 gekweekt

Pertactine ¹ 8 ㎍
Poliovirus (geïnactiveerd)
type 1 (Mahoney stam)² 40 D-antigeen eenheden
type 2 (MEF-1 stam)² 8 D-antigeen eenheden
type 3 (Saukett stam)² 32 D-antigeen eenheden

RVG 34568

hulpstoffen / fabrikant

¹ geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide (Al(OH)3)
Totaal: 0,5 milligram Al3+
² geproduceerd in VERO-cellen (apenniercellen)
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vaccin
DKTP-Hib

Pediacel

stammen en ingrediënten

hulpstoffen / fabrikant
2-fenoxyethanol
polysorbaat 80

Difterietoxoïd ≥30 IE
Tetanustoxoïd ≥40 IE
Acellulaire kinkhoest-antigenen
Pertussistoxoïd (PT) 20 ㎍
Filamenteus hemagglutinine (FHA) 20 ㎍
Pertactine (PRN) 3 ㎍
Fimbriae type 2 en 3 (FIM) 5 ㎍

niet
beschikbaar
voor baby’s
geboren na
1 aug. 2011

Geïnactiveerd poliovirus*
Type 1 (Mahoney) 40 D-antigeen-eenheden†
Type 2 (MEF-1)
8 D-antigeen-eenheden†
Type 3 (Saukett) 32 D-antigeen-eenheden†
Haemophilus influenzae type b polysaccharide
(polyribosyl-ribitolfosfaat) 10 ㎍

Stoffen vermeld bij Biopharma:
bovine serumalbumine
gluteraldehyde
neomycine
polymixine B sulfaat
streptomycine

Geconjugeerd aan tetanustoxoïd (PRP-T) 20 ㎍
Biopharma
info: p. 57

Geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat 1,5 mg (0,33 mg
aluminium)

RVG 32118

* Geproduceerd in Vero-cellen (apenniercellen)
† of een gelijkwaardige antigene hoeveelheid die is
vastgesteld via een geschikte immunochemische
methode.

DKTPHib-Hep.B

Infanrix
hexa

Biopharma
info: p. 59

Sanofi Pasteur MSD

Difterietoxoïd1 niet minder dan 30 IE
Tetanustoxoïd1 niet minder dan 40 IE
Bordetella pertussis antigenen
Pertussistoxoïd1 25 microgram
Filamenteus Hemagglutinine1 25 ㎍

watervrij lactose
DTPa-HBV-IPV-suspensie:
natriumchloride (NaCl)
Medium 199 (met
hoofdzakelijk aminozuren,
mineraalzouten en vitamines)
http://www.sigmaaldrich.com/
life-science.html

Pertactine1 8 ㎍
Hepatitis-B-oppervlakte-antigeen2,3 10 ㎍
Poliovirus (geïnactiveerd)
type 1 (Mahoney stam)4 40 D-antigeen-eenheden
type 2 (MEF-1 stam)4 8 D-antigeen-eenheden
type 3 (Saukett stam)4 32 D-antigeen-eenheden
Haemophilus type b polysaccharide 10 ㎍

Stoffen vermeld bij Biopharma:
formaldehyde

(polyribosylribitol fosfaat)3
geconjugeerd aan tetanustoxoïd als dragereiwit 20-40 ㎍

1 geadsorbeerd

EU/
1/00/152

aan gehydrateerd aluminiumhydroxide
(Al(OH)3) 0,5 milligram Al
2 geproduceerd in gistcellen (Saccharomyces cerevisiae)
dmv recombinante DNA-technologie
3 geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (AlPO4)
0,32 milligram Al
4 geproduceerd in VERO cellen (apenniercellen)
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vaccin
DTP

stammen en ingrediënten

hulpstoffen / fabrikant

RVG 17641

Difterie toxoïd* niet minder dan 5 IE
Tetanus toxoïd* niet minder dan 20 IE
Poliovirus geïnactiveerd
type 1 (Mahoney)** 40 D-antigeen eenheden
type 2 (MEF 1)**
4 D-antigeen eenheden
type 3 (Saukett)**
7,5 D-antigeen eenheden
3+
*) geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat totaal 1,5 mg Al
**) gekweekt op Vero-cellen (apenniercellen)

Hepatitis-B

Hepatitis B-oppervlakte-antigeen

DTP-NVI

Engerix B
junior
Biopharma
info: p. 61
RVG 24290
Hib
Hiberix

1,2

10 ㎍

1

Geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd
3+
Totaal: 0,25 milligram Al
2
Geproduceerd op gistcellen (Saccharomyces cerevisiae)
(DC5 (RT4376)) met recombinant-DNA
technologie
Engerix-B Junior dient niet met andere geneesmiddelen te
worden gemengd
Gecapsuleerd gezuiverd Haemophilus Influenzae type
b (uit stam 20.752) polysaccharide
(polyribosylribitolfosfaat (PRP)) 10 ㎍

2-fenoxyethanol
formaldehyde
natriumchloride
kaliumchloride
magnesiumsulfaat
fenolrood
calciumchloride
Nederlands Vaccin Instituut
(NVI)
natriumchloride
dinatriumfosfaatdihydraat
natriumdiwaterstoffosfaat
Stoffen vermeld bij Biopharma:
cesiumchloride (CsCl)
thimerosal
thiocyanaat
GlaxoSmithKline Zeist
Poeder voor suspensie voor
injectie:
lactose
Oplosmiddel voor suspensie
voor injectie:
natriumchloride (0,9%)
infusievloeistof

geconjugeerd aan tetanustoxoïd als dragereiwit 30 ㎍
Biopharma
info: p. 63

Stoffen vermeld bij Biopharma:
cyanogeenbromide
formaldehyde

GlaxoSmithKline Zeist

RVG 19510
HPV

Humaan papillomavirus1 type 16-L1-eiwit2,3,4 20 ㎍

natriumchloride (NaCl)
natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat (NaH2PO4.2 H2O)

Humaan papillomavirus1 type 18-L1-eiwit2,3,4 20 ㎍

Cervarix

1 Humaan

papillomavirus = HPV
door AS04 adjuvanssysteem. Dit bevat:
3-O-desacyl-4’- monofosforyllipide A (MPL)3 50 ㎍

2 ondersteund

3 geadsorbeerd

Biopharma
info: p. 64
EU/
1/07/419
Meningokokken C
NeisVac-C
RVG 26343

op gehydrateerd aluminiumhydroxide
(Al(OH)3) 0,5 milligram Al3+ in totaal
4 L1-eiwit in de vorm van niet-besmettelijke virusachtige
deeltjes (VLP’s) door recombinante DNA-technologie
geproduceerd met gebruik van een Baculovirus
expressiesysteem waarbij Hi-5 Rix4446 cellen gebruikt
worden, afkomstig van Trichoplusia ni.

Neisseria-meningitidispolysacharide
(O-gedeacetyleerd) van groep C (C11-stam) 10 ㎍

Stoffen vermeld bij Biopharma:
3-deacylated monophosphoryl
lipid A
AS04 adjuvans
monophosphoryl lipid A
casamino-acids (caseïne
eiwitten)

GlaxoSmithKline Biologicals
S.A. (GSK)
natriumchloride

geconjugeerd aan tetanustoxoïd 10 – 20 ㎍
geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd 0,5
mg Al3+
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vaccin
Pneumokokken
(7-valent)
Prevenar
EU/
Biopharma
info: p. 67
1/00/167
Pneumokokken
(10-valent)

stammen en ingrediënten
Pneumokokkenpolysacharide serotype

hulpstoffen / fabrikant

4* 2 ㎍

natriumchloride

Pneumokokkenpolysacharide serotype 6B* 4 ㎍
Pneumokokkenpolysacharide serotype 9V* 2 ㎍
Pneumokokkenpolysacharide serotype 14* 2 ㎍

Pneumokokkenpolysacharide serotype 23F* 2 ㎍

Stoffen vermeld bij Biopharma:
ammoniumsulfaat
CY medium
peptone (medium)
soy peptone

* geconjugeerd aan het dragereiwit CRM197 en
geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0,5 mg)

Wyeth Lederle Vaccines S.A.

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 11,2 1 ㎍

natriumchloride

Pneumokokkenpolysacharide serotype 18C* 2 ㎍
Pneumokokkenpolysacharide serotype 19F* 2 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 41,2 3 ㎍

De oude naam van dit vaccin
is Streptorix (p. 37)

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 51,2 1 ㎍
Pneumokokkenpolysaccharide serotype 6B1,2 1 ㎍

Synflorix

Het gebruikte non-typable
Haemophilus influenzae
proteïne D (NTH1) is een
novel dragereiwit met een
‘pertinente biologische
activiteit’ (persbericht VacZine
Analytics, 2008).

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 7F1,2 1 ㎍
Pneumokokkenpolysaccharide serotype 9V1,2 1 ㎍

vanaf
mei 2011
in het RVP

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 141,2 1 ㎍
Pneumokokkenpolysaccharide serotype 18C1,3 3 ㎍
Pneumokokkenpolysaccharide serotype 19F1,4 3 ㎍
Pneumokokkenpolysaccharide serotype 23F1,2 1 ㎍

Biopharma
info: p. 69

1 Geadsorbeerd

aan aluminiumfosfaat 0.5 milligram Al3+

2 Geconjugeerd

aan proteïne D (verkregen uit niettypeerbare Haemophilus influenzae) dragereiwit
9-16 ㎍
EU/

3 Geconjugeerd

aan tetanustoxoïd dragereiwit 5-10 ㎍

1/09/508

4 Geconjugeerd

aan difterietoxoïd dragereiwit 3- 6 ㎍

Uit de bijsluiter:
“Boosterdoses kunnen het
risico op bijwerkingen
verhogen.”
(Dit staat ivm met de tetanus-,
en difterietoxoïd drager
eiwitten)
GlaxoSmithKline Biologicals
S.A.

Negatieve effecten van vaccinaties
Bij het beoordelen van een gezondheidsklacht (of overlijden) na vaccinatie kijken
Lareb en RIVM alleen naar de laatst toegediende vaccinatie. De cumulatieve schade
van eerder ontvangen vaccinaties wordt nooit in de beoordeling meegenomen.
***
Het verschil tussen kindermishandeling en ‘Shaken Baby Syndrome’ (SBS)
kan direct blijken uit de niveaus van vitamine C en histamine in bloed en serum
van de desbetreffende baby.
Vitamine C vrijwel op ‘nul’ en histamine ‘heel hoog’ = VACCINATIESCHADE

Pertactine (PRN) is een eiwit van het buitenmembraan van de kinkhoestbacterie.
Deze immunologisch hoogst virulente factor is een van de belangrijkste componenten van
het acellulaire kinkoestvaccin. http://www.nature.com/nature/journal/v381/n6577/pdf/381090a0.pdf
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6. Pandemisch griepvaccin
De gevolgen van Pandemrix
H1N1
griepvaccin

Gesplitst influenzavirus, geïnactiveerd, dat
antigeen* bevat equivalent aan:

Pandemrix

A/California/07/2009 (H1N1)*-afgeleide stam
met gebruik van NYMC X-179A 3,75 ㎍**
* gekweekt

in eieren

** hemagglutinine

Biopharma
info: p. 72/74

EU/
1/08/452/001

Dit vaccin werd oorspronkelijk vormgegeven
als een mock-up vogelgriep (H5N1) vaccin.
De versnelde goedkeuring voor de H1N1variant kon in 2009 plaatsvinden doordat alle
adjuvantia en hulpstoffen dezelfde waren,
H5N1 was vervangen door H1N1, en het
H1N1-vaccin werd beschouwd als hetzelfde
als het oorspronkelijke H5N1-vaccin.

AS03-adjuvans bestaande uit:
- squaleen (10,69 mg),
- DL-α-tocoferol (11,86 mg)
- polysorbaat 80 (4,86 mg).
Injectieflacon met suspensie:
Polysorbaat 80
Octoxynol 10
Thiomersal 5 ㎍
Natriumchloride (NaCl)
Dinatriumwaterstoffosfaat (Na2HPO4)
Kaliumdiwaterstoffosfaat (KH2PO4)
Kaliumchloride (KCl)
Magnesiumchloride (MgCl2)
Injectieflacon met emulsie:
Natriumchloride (NaCl)
Dinatriumwaterstoffosfaat (Na2HPO4)
Kaliumdiwaterstoffosfaat (KH2PO4)
Kaliumchloride (KCl)
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Pandemrix en narcolepsie onder kinderen en jongeren
Een persbericht op 21 juli 2011 van de European Medicines Agency (EMEA,
www.ema.europa.eu) meldt: Bij personen onder de 20 jaar mag Pandemrix alleen
worden gebruikt wanneer trivalente seizoensgriepvaccins niet voorhanden zijn.
In Finland en Zweden werd in 2009 kort na de paniekerige vaccinatiecampagne
vanwege de H1N1-plandemie een opmerkelijke toename gemeld in het aantal
gevallen van narcolepsie. Deze ‘slaapziekte’ is een onomkeerbare neurologische
aandoening (lees: beschadiging in de hersenen!) waardoor de betrokken persoon op
de meest onverwachte momenten ineens in slaap valt. Ook Nederlandse kinderen
zijn na deze vaccinaties het slachtoffer geworden van narcolepsie.
Direct na de schrikbarende aantallen meldingen uit de Scandinavische landen
beweerde de WHO narcolepsie nooit eerder te hebben gezien als vaccinreactie.
Een krantenknipsel uit 1928 meldt dat narcolepsie in historisch opzicht allerminst
een onbekend negatief resultaat na vaccinatie is:
y
“In 1928 werd in Nederland de
HOLLAND:
verplichte [pokken]vaccinatie
Took away COMPULSORY Vaccin- stopgezet vanwege de alarmerende
ation in 1928 because of the alarming frequency of "sleeping sick- frequentie van ‘slaapziekte’ die dit
ness" it caused and has greatly veroorzaakte”...

lessened disease and Death rate.
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7. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma
Nederland : Verslagjaar 2011
van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, Drijfhout IH, de Hoogh PAAM, de Melker HE

RIVM rapport 210021014

download pdf

Rapport in het kort
Net als in voorgaande jaren lag in 2011 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit
het Rijksvaccinatieprogramma (HPV uitgezonderd) ruim boven de Nederlandse
ondergrens van 90 procent. De WHO-ondergrens van 95 procent voor de BMR-vaccinatie
wordt voor schoolkinderen echter nog niet gehaald.
Dit blijkt uit een rapport van het RIVM over de vaccinatiegraad in Nederland in 2011.
Het betreft gegevens over zuigelingen die zijn geboren in 2008, kleuters geboren in 2005,
schoolkinderen geboren in 2000 en adolescente meisjes geboren in 1993-1997.
Voor zuigelingen lag de deelname aan de BMR-, Hib- en meningokokken C-vaccinatie op
96 procent, en aan de DKTP- en pneumokokkenvaccinatie op 95 procent. De
vaccinatiegraad voor de eerste hepatitis B-vaccinatie voor zuigelingen van moeders die
drager zijn van hepatitis B nam verder toe tot 99%. Verder was de deelname onder
schoolkinderen voor DTP en BMR met 92 procent iets lager dan voorgaand verslagjaar.
De voorlopige vaccinatiegraad voor adolescente meisjes geboren in 1997, die voor het
eerst de HPV-vaccinatie binnen het RVP kregen aangeboden, bedroeg 52,5 procent.
Binnen de HPV-inhaalcampagne (adolescente meisjes geboren in 1993-1996) werd een
deelname van 52,3 procent gehaald.
Vrijwillige vaccinatie in Nederland leidt tot een hoge vaccinatiegraad.
Dat is nodig om zo veel mogelijk mensen individueel te beschermen en voor de meeste
doelziekten in het RVP ook om de bevolking als geheel te beschermen tegen uitbraken
(groepsimmuniteit). Continue aandacht en gezamenlijke inspanning van alle partijen die bij
het Rijksvaccinatieprogramma zijn betrokken, blijven nodig om de Nederlandse kinderen
tijdig en volledig te vaccineren.
RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM ( 2011-06-16 )

Groepsimmuniteit: het verwarren van natuurlijke immuniteit
met vaccinatiegraad en vaccinatie-effecten
Door de millennia heen hebben mensen gezien dat het doormaken van een natuurlijke
infectieziekte in de meeste gevallen effectieve bescherming bood tegen het opnieuw daarmee
te worden besmet (uitzonderingen zijn o.m. tuberculose, syfilis, en de ziekte van Lyme).
Ook zag men dat wanneer een bepaald percentage van de bevolking de desbetreffende ziekte
had doorgemaakt, er een natuurlijke immuniteit ontstond, waardoor in de populatie als geheel
de ernst en het vóórkomen van die bewuste ziekte afnam.
Dit is de oorspronkelijke, en enig ware betekenis van het woord ‘kudde-immuniteit’, een term
die A.W. Hedrich in 1933 bedacht tijdens zijn studie naar de uitbraken van mazelen in de
regio Boston.
Hedrich ontdekte dat wanneer 68% van de kinderen mazelen had doorgemaakt, de uitbraken
stopten. Deze begonnen weer wanneer in de bevolking het percentage met natuurlijke
immuniteit voor mazelen onder die 68% kwam.
A.W. Hedrich, Estimates of the child population susceptible to measles, 1900-1930, Am J Hyg. 1933,17:613-630.

In mei 2011 kregen volledig gevaccineerde Nederlandse studenten ineens massaal de bof...
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8. RVP-vaccins: ENIGE KRITISCHE KANTTEKENINGEN
door Désirée L. Röver ⓒ 2011
Virussen hebben een levende cel nodig om zich te kunnen vermeerderen [replicatie].
Iedere ziekteverwekkende virusstam in een vaccin wordt apart gekweekt, in een eigen
cultuurbodem. Deze cultuurbodems zijn onder meer:
• kippenembryo’s
• insectencellen
• apenniercellen
• gistcellen
• honden(kanker)cellen
• cellen van geaborteerde baby’s
GEEN van deze cellen hoort thuis in het lichaam van een ontvanger!!!
1. Iedere virusvariant brengt vanuit de desbetreffende gebruikte cultuurbodem, eigen
onbekende aantallen verontreinigingen het vaccin mee binnen, w.o. onbekende
hoeveelheden vreemde eiwitten, vreemde virussen, vreemd DNA en RNA.
2. In feite moet daarom iedere in een vaccin gebruikte virusstam als een aparte
eenheid worden geteld.
3. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle andere (gif)stoffen in vaccins!
RVP-vaccins met meer stammen van eenzelfde type ziekteverwekker zijn:
• D(K)TP: het polio deel in deze vaccins bestaat steeds uit 3 verschillende stammen:
Mahoney, MEF-1 en Saukett... alledrie gemaakt in het laboratorium!
• Pneu: Het RVP-Nieuws van 8 juni 2011 meldt dat het 7-valente Prevenar pneumokokkenvaccin wordt vervangen door het 10-valente Synflorix.
• Synflorix is een 10-valent vaccin met de pneumokokken polysaccharide serotypen
1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F en 23F.
- Ieder van deze stammen wordt apart gekweekt en geconjugeerd aan een
tetanustoxoïd-, of een difterietoxoïd dragereiwit.
- “Gegevens over veiligheid en immunogeniciteit bij kinderen met een verhoogd
risico op pneumokokkeninfecties (bijv. sikkelcelaandoening, congenitale en
verworven miltdisfunctie, HIV-infectie, maligniteiten, nefrotisch syndroom) zijn
nog niet beschikbaar voor Synflorix. Vaccinatie van hoog-risicogroepen moet per
individueel geval worden beoordeeld” (Synflorix bijsluiter, rubriek 4.2).
- “De effectieve bescherming van Synflorix tegen IPD (Invasieve pneumokokkenziekten, waaronder sepsis, meningitis, bacteriëmische pneumonie en bacteriëmie)
is niet bestudeerd” (Synflorix bijsluiter, rubriek 5.1).
• HPV: Gardasil en Cervarix bevatten resp. slechts vier/twee van de ruim 100 HPVstammen: (HPV-6, HPV-11), HPV-16 en HPV-18.
- NB: Gebruik van de pil veroorzaakt tekorten aan foliumzuur, magnesium, en
vitamine B2, B6, B12 en C! Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2001, p. 326
- Het is een foliumzuurtekort dat in de baarmoederhals laesies veroorzaakt. Daarin
kunnen zich ongenode gasten nestelen zoals HPVs; vanwege een verlaagde
immuunstatus kan zich in hun gezelschap ten slotte kanker ontwikkelen.
Het antwoord is dus de juiste voedingssuppletie en een krachtig immuunsysteem!
dr. Russell Blaylock, Dangers of Gardasil, http://www.desireerover.nl/videos/

•
•
•
•

Vaccins worden meestal niet onderzocht op:
carcinogenese (kankerverwekkendheid)
genotoxiciteit (giftigheid voor de genen)
giftigheid voor de vruchtbaarheid
teratogenese (veroorzaken van embryonale misvormingen)
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X09016867
Vaccine Volume 28, Issue 4, 22 January 2010, Pages 893-900
Review

Hepatitis B vaccination strategies tailored to different endemicity levels:
Some considerations
,
N.Y. Rots , a,
, A.J. Wijmenga-Monsuura, W. Luytjesa, P. Kaaijka, T.W.
de Graafa, B.A.M. van der Zeijsta and C.J.P. Booga
a

Netherlands Vaccine Institute (NVI), P.O. Box 457, 3720 AL Bilthoven, The
Netherlands
Received 14 January 2009; revised 25 May 2009; accepted 23 October 2009. Available
online 20 November 2009.
Abstract
Hepatitis B is a serious public health problem. Worldwide three different levels of hepatitis
B endemicity (high, intermediate and low) can be distinguished. Areas with different levels
of endemicity require tailored vaccination strategies to fit the needs for individuals at risk
and/or countries, depending on the infection risk per age group, vaccination rate, duration
of protection after vaccination, cost effectiveness of vaccination strategies and ease of
implementation in the national immunization schedules.This opinion paper evaluates
these factors and proposes a combination of infant risk group and universal adolescent
vaccination for low endemic countries thus targeting the different groups at risk. A
universal infant vaccination schedule starting with a newborn vaccination within 24 h after
birth is more appropriate in intermediate- and high-endemic regions.
Keywords: Hepatitis B; Vaccination; Schedule
Corresponding author at: Netherlands Vaccine Institute (NVI), Regulatory and Medical
Unit (RMU), PO Box 457, 3720 AL Bilthoven, The Netherlands. Tel.: +31 030 2744080; fax:
+31 030 2744415.

Het grote gelijk van het ‘wetenschappelijk’ mantra:
‘Vaccinaties zijn veilig en effectief’.
Bovenstaande ‘opinion paper’ is een vrijbrief voor de
‘wijziging in de Hepatitis-B-vaccinatiestrategie’:
“Alle kinderen geboren op of na 1 augustus 2011 krijgen,
ongeacht risicoprofiel, voortaan hepatitis B-vaccin toegediend.”
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/215121001.pdf p. 5

Hepatitis B is een

seksueel overdraagbare aandoening!
Wat moet een pasgeboren baby met een hepatitis B vaccin?
http://vactruth.com/2011/11/01/drug-companies-sexualizing-kids/
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RVP vaccins 2011
door Désirée L. Röver ⓒ2011

Deel II:
Effecten van de vaccin inhoudsstoffen
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10 . INLEIDING VACCINPRODUCTIE
door Désirée L. Röver ⓒ2011
Ieder vaccin heeft een ontstaansroute:
(1) er moet een virus worden gekozen (seed stock), (2) dit moet in grote hoeveelheid
worden gekweekt . Daarvoor moet (3, 4) een cultuurbodem worden gekozen en
vermeerderd, waarna (5) het gekozen virus daarop kan worden gekweekt
zodat (6) dit materiaal verder kan worden verwerkt tot vaccin.
Tijdens dit gehele proces worden allerlei stoffen gebruikt als hulpmiddel,
en kunnen er allerlei verontreinigingen en besmettingen in het vaccinmateriaal komen.
Veel van die contaminaties zijn niet of niet geheel uit het vaccin te verwijderen,
en komen dus terecht... in de gevaccineerde persoon!
De vermeerdering van virussen in een cellen- of weefselcultuur is in feite stap twee in het
proces van de productie van een vaccin.
Stap één is zowel de keuze, als de kweek van het basisvirus, ofwel de ‘seed stock’.
De seed stock van poliovirussen is gekweekt op
kankercellen -- HeLa-cellen, ofwel de superagressieve baarmoederhalskankercellen van
Henrietta Lacks. Sinds deze cellen in 1953 via een
biopsie bij haar werden ‘geoogst’, zijn zij een nog
nooit gestopte wildgroei gestart. Ze komen nu voor
in alle laboratoria van de wereld.
Deze kankercellen hebben niet hetzelfde aantal
chromosomen als gezonde menselijke cellen...
Een virus is feitelijk niet meer dan een pakketje
genetische informatie.
Dat is niet dood, en het is niet levend -- en bij
elke ‘passage‘ door een weefsel om het virus
Hela-cellen, kweekbodem
‘te verzwakken’, pikt dit virale materiaal meer
voor seed-stock virussen
verontreinigingen op...
Het virus en/of deze genetisch informatie kan zich in het lichaam alleen vermeer-deren
met behulp van een gastheercel. Ook voor het kweken van virussen zijn dus cellen nodig.
Ieder dierlijk en menselijk celweefsel daarvoor gebruikt, draagt naast dierlijk en menselijk
DNA en RNA, ook onbekende hoeveelheden onbekende virussen en bacteriën in zich. Die
komen allemaal in het vaccinmateriaal terecht...
Bij het zuiveren van een viraal vaccin kan men slechts filteren tot het formaat van het
gewenste virus. Iedere microbiële verontreiniging die kleiner is, blijft achter in het vaccin,
en komt dus terecht in de ontvanger...
En zoals het kanker verwekkende SV40 apenvirus in poliovaccins heeft laten zien, is het
zorgelijke van dergelijke ongewenste virale besmettingen dat sommige daarvan niet
gevoelig zijn voor de gangbare wijzen van uitschakeling, bijvoorbeeld door formaldehyde -een gifstof waarvan ook weer sporen in het vaccin achterblijven!
En zo zit er dus altijd veel meer in een vaccin dan de productinformatie aangeeft...
In 1988 hield de Club of Rome (!) een symposium over vaccins als middel voor
bevolkingsreductie. Een ander woord voor vaccins is dus: wapens voor massadestructie!
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11 OVERZICHT VAN CULTUURBODEMS EN STOFFEN
VACCINPRODUCTIE RVP-VACCINS
type cellen cultuurbodem

naam vaccin

soort vaccin

kippenembryo’s

MMR-VAXPRO
Priorix
Pandemrix

BMR
BMR
H1N1 griepvaccin

WI-38 menselijke diploïde longfibroblasten
(= cellen van een geaborteerde baby)

MMR-VAXPRO
Priorix

BMR
BMR

MRC-5 menselijke diploïde longfibroblasten
(= cellen van een geaborteerde baby)

Priorix

BMR

Vero-cellen
(apenniercellen)

Infanrix-IPV
Pediacel
Infanrix-hexa
DTP-NVI

DKTP
DKTP-Hib
DKTP-Hib-Hep.B
DTP

gistcellen (Saccharomyces cerevisiae)

Infanrix-hexa
Engerix

DKTP-Hib-Hep.B
Hepatitis B

insectencellen (Trichoplusia ni)

Cervarix

HPV

metalen

naam vaccin

soort vaccin

aluminiumhydroxide

Infanrix-IPV
Infanrix-hexa
Engerix
Cervarix
NeisVac-C

DKTP
DKTP-Hib-Hep.B
Hep.B
HPV
Meningokokken C

aluminiumfosfaat

Pediacel
DTP-NVI
Prevenar

DKTP-Hib
DTP
Pneumokokken 7

thimerosal (kwikverbinding)

Engerix

Hepatitis B

geconjugeerd aan [gehecht aan drager-eiwit]

naam vaccin

soort vaccin

tetanustoxoïde
(Clostridium tetani)

Pediacel
Infanrix-hexa
Hiberix
NeisVac C
Synflorix

DKTP-Hib
DKTP-Hib-Hep.B
Hib
Meningokokken C
Pneumokokken 10

difterietoxoïde
(Corynebacterium diphtheriae stam C7)

Prevenar
Synflorix

Pneumokokken 7
Pneumokokken 10

proteïne D drager-eiwit
(niet-typeerbare Haemophilus influenzae)

Synflorix

Pneumokokken 10
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11.1 BESCHRIJVING CULTUURBODEMS
“Alle op eieren gebaseerde vaccins zijn besmet,
omdat bevruchte kippeneieren gevoelig zijn
voor een brede variëteit aan virussen.”

Dr. Andrew Lewis,
hoofd van het DNA Virus Laboratorium Divisie Virale Producten (FDA),
november 1998, NIH Emergency Workshop rond SV40,
het kankervirus in de poliovaccins.

✴Kippenembryo’s
Voor de productie van het virale basismateriaal voor griepvaccins worden al meer
dan 50 jaar bebroede kippeneieren ingespoten met influenzavirus. Een zeer
tijdrovend karwei, waarvoor ook veel eieren nodig zijn.
Voor de ‘juiste’ virusvariant wordt voor de vaccins in de Noordelijke hemisfeer
ook gekozen uit de stammen van de laatste griepgolf in de Zuidelijke hemisfeer.
Deze keuzes komen vrijwel nooit overeen met de realiteit van een half jaar later!
Het in het lichaam binnenbrengen van een op kippeneieren vervaardigd vaccin,
kan de ontvanger allergisch maken voor eieren.
✴Cellen van geaborteerde baby’s
Sommige virussen hebben absoluut menselijke cellen nodig om zich te kunnen
vermeerderen, bijvoorbeeld die van de onschuldige kinderziekte varicella zoster
(waterpokken en gordelroos).
Sinds de introductie van menselijk DNA in vaccins, is de toename van autisme
omhoog geschoten. Aldus Helen Ratajczak, een gepensioneerd Big Farma
wetenschapper en auteur van Theoretical aspects of autism: Causes--A review.
Een citaat daaruit is: “Gedocumenteerde oorzaken van autisme omvatten
genetische mutaties en/of deleties, virale infecties, en encefalitis [hersenbeschadigingen] volgend op vaccinatie [nadruk DLR]. Autisme is het resultaat van
genetische defecten en/of hersenontstekingen."
http://www.cbsnews.com/8301-31727_162-20049118-10391695.html
http://www.all.org/pdf/McDonaldPaul2010.pdf

Bij de hieronder vermelde menselijke cellen haast men zich altijd te zeggen, dat
deze baby’s om andere redenen zijn geaborteerd dan voor vaccingebruik... onder
laboratorium omstandigheden blijven deze cellen eindeloos groeien, en doen dus
al bijna 50 jaar lang dienst in de productie van virussen, en in allerlei vormen van
onderzoek.
• WI-38 menselijke diploïde longfibroblasten
Deze cellijn is afkomstig van een 12 weken oude vrouwelijke baby, in 1962
geaborteerd omwille van therapeutische redenen. Karotype 46,XX.
http://www.cogforlife.org/wi-38.htm

De aanwezigheid van restanten van dit celmateriaal kunnen een autoimmuunreactie oproepen tegen de longfibroblasten van de ontvanger. Dat wil
zeggen: het lichaam gaat het eigen weefsel aanvallen.
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• MRC-5 menselijke diploïde longfibroblasten
Cellijn afkomstig van een 14 weken oude mannelijke baby, in 1966 geaborteerd
om psychiatrische redenen. (J. P. Jacobs, Nature 227: 168-170, 1970).
Karotype 46,XY. http://www.cogforlife.org/mrc-5.htm
Mogelijke negatief resultaat: auto-immuunreacties, zie hierboven.
✴Vero-cellen
Dit is een cellijn afkomstig van het epitheel (dekweefsel) van de nieren van
Afrikaanse Groene Apen, op 27 maart 1962 gecreëerd door Yasumura en
Kawakita, wetenschappers van de Chiba Universiteit in Japan.
De naam ‘Vero’ is een samentrekking van ‘Verda Reno’, Esperanto voor
‘waarheid’ en ‘groene nier’.
Apenniercellen zijn gevoelig voor een breed scala aan virussen en werden
oorspronkelijk gebruikt voor de Salk en Sabin poliovaccins. Deze vaccins hebben
onder gevaccineerden SV40 verspreid, een kankerverwekkend virus dat tussen
39 andere apenvirussen in het nierweefsel van de gebruikte Groene Apen werd
aangetroffen. SV40 blijkt het enige virus in die verzameling te zijn dat zich niet
met behulp van formaldehyde laat neutraliseren. Nu, zo’n 60 jaar later, wordt
SV40 van dezelfde stam als die in de vaccins van destijds, teruggevonden in de
hersentumoren van volwassen Amerikanen.
De nieuwste toepassing van deze apenniercellen zijn de griepvaccins.
✴gistcellen (Saccharomyces cerevisiae) (DC5 (RT4376))
Dit zijn eukaryotische cellen (organismen met een celkern en een membraan) die
worden gebruikt bij Gardasil om via recombinant-DNA technologie delen van het
desbetreffende virus te creëren. Deze VLPs ‘stellen zich daarin spontaan samen’...
Inmiddels is HPV rDNA gevonden in zowel Gardasil, alsook -- twee jaar na
vaccinatie -- in het bloed van ontvangers. Bij Cervarix zal dit niet anders zijn.
Wat de inbouw van dit HPV-rDNA in het menselijk genoom betekent, is officieel
nog onbekend, maar kan veel van de gemelde, ernstige verschijnselen verklaren.
http://sanevax.org/sane-vax-inc-discovers-potential-bio-hazard-contaminant-in-merck’s-gardasil™hpv-4-vaccine/

✴insectencellen (Trichoplusia ni), recombinante DNA technologie gebruikt bij
het HPV-vaccin Cervarix: “De L1-eiwitten voor HPV-16 en -18 in de vorm van nietbesmettelijke virusachtige deeltjes (VLP’s) worden geproduceerd door recombinante DNA-technologie met gebruik van een Baculovirus expressiesysteem met
Hi-5 Rix4446 cellen, afkomstig van Trichoplusia ni.” Voor effecten, zie hierboven.

Saccharomyces cerevisiae (gist)

Trichoplusia ni (nachtuiltje)

GEEN van deze cellen hoort thuis in een menselijk lichaam!
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12 OVERZICHT INHOUDSSTOFFEN PER VACCIN
stoffen in vaccins

naam vaccin

soort vaccin

2-fenoxyethanol

Pediacel
DTP-NVI

DKTP-Hib
DTP

aluminiumfosfaat

Pediacel
DTP-NVI
Prevenar

DKTP-Hib
DTP
Pneumokokken 7

aluminiumhydroxide

Infanrix-IPV
Infanrix-hexa
Engerix B junior
Cervarix
NeisVac-C

DKTP
DKTP-Hib-Hep.B
Hepatitis-B
HPV
Meningokokken C

AS04, aluminiumzout +
monofosforyllipide

Cervarix

HPV

bovine serumalbumine
(BSA, Fraction V)

Pediacel

DKTP-Hib

calciumchloride

DTP-NVI

DTP

difterietoxoïde
Corynebacterium diphtheriae stam C7

Prevenar
Synflorix

Pneumokokken 7
Pneumokokken 10

DL-α-tocoferol

Pandemrix

H1N1 pandemisch

fenolrood

M-M-R VAXPRO
DTP-NVI

BMR
DTP

formaldehyde (E 240)

Infanrix-IPV
Infanrix-hexa
DTP-NVI
Hiberix

DKTP
DKTP-Hib-Hep.B
DTP
Hib

gluteraldehyde

Pediacel

DKTP-Hib

glyceraldehyde-3-fosfaatdehydrogenase
(GAPDH) promoter

Engerix B
recombinant

Hepatitis-B

gelatine

M-M-R VAXPRO

BMR

kaliumchloride (E 508)

DTP-NVI
Pandemrix

DTP
H1N1 pandemisch

lactose

Priorix
Infanrix-hexa
Hiberix

BMR
DKTP-Hib-Hep.B
Hib
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stoffen in vaccins

naam vaccin

soort vaccin

magnesiumchloride

Priorix
Infanrix-hexa
Hiberix

BMR
DKTP-Hib-Hep.B
Hib

magnesiumsulfaat (E 518)

DTP-NVI

DTP

mannitol (E 421)

Priorix

BMR

Medium 199 met zouten van Hanks

M-M-R VAXPRO
Infanrix-hexa

BMR
DKTP-Hib-Hep.B
Hib

Minimum essentieel medium Eagle
(EMEM)

M-M-R VAXPRO

BMR

mononatrium L-glutamaat
(MSG, Ve-tsin, E 621)

M-M-R VAXPRO

BMR

natriumbicarbonaat (E 500ii)

M-M-R VAXPRO

BMR

natriumdiwaterstoffosfaat (E 339i)

Engerix B junior
Cervarix

Hepatitis B
HPV

natriumfosfaat

M-M-R VAXPRO
Engerix B junior

BMR
Hepatitis B

neomycine / neomycinesulfaat

M-M-R VAXPRO
Priorix
Pediacel

BMR
BMR
DKTP-Hib

proteïne D drager eiwit
non-typable Haemophilus influenzae

Synflorix

Pneumokokken 10

octoxynol 10 / Triton X-100

Pandemrix

H1N1 pandemisch

polymixine B sulfaat

Pediacel

DKTP-Hib

polyribosylribitolfosfaat (PRP)

Hiberix

Hib

polysorbaat 80 (E 433)

Pediacel
Pandemrix

DKTP-Hib
H1N1 pandemisch

sorbitol (E 420)

M-M-R VAXPRO
Priorix

BMR
BMR

squaleen

Pandemrix

H1N1 pandemisch

streptomycine

Pediacel

DKTP-Hib

sucrose (E 444)

M-M-R VAXPRO

BMR
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stoffen in vaccins

naam vaccin

soort vaccin

tetanustoxoïde

Pediacel
Infanrix-hexa
Hiberix
NeisVac C
Synflorix

DKTP-Hib
DKTP-Hib-Hep.B
Hib
Meningokokken C
Pneumokokken 10

thiomersal / thimerosal

Pandemrix
Engerix B junior

H1N1 pandemisch
Hepatitis-B

thiocyanaat

Engerix B junior

Hepatitis-B

zoutzuur (E 507)

M-M-R VAXPRO

BMR

Er is een hemelsbreed verschil tussen
‘niet beschouwen als’
en
‘zeker weten’ op basis van wetenschappelijk bewijs...
Ziehier hoe ‘de autoriteiten’ voor de ontvangers het
‘zwerf-DNA in vaccins niet beschouwen als een risico’:
“De aanwezigheid van recombinante DNA-fragmenten
betekent niet een geval van contaminatie
en wordt niet beschouwd als een risico voor vaccin ontvangers.
Alle medicinale producten,
vervaardigd met gebruikmaking van recombinante technologie,
kunnen kleine fragmenten bevatten van rest-DNA.”
European Medicines Agency, via Dr. Abadie
2 september 2011

http://sanevax.org/health-authorities-admit-gardasil™-contains-residual-recombinant-hpv-dna/

“Dit [polio]vaccin aan kinderen te blijven opdringen,
is irrationeel medisch gedrag
dat simpelweg bevestigt
dat artsen consequent hun fouten herhalen”
Robert S. Mendelsohn, MD
‘The Medical Time Bomb
of Immunization Against Disease’
East West Journal, 1994
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12.1 STOFFEN/MATERIALEN GEBRUIKT TIJDENS
PRODUCTIE EN/OF TOEVOEGINGEN IN EINDPRODUCT
Een woord vooraf
Het zijn de vaccinproducenten die de studies financieren die moeten aantonen dat hun
respectieve vaccins veilig zijn. De European Medicines Agency keurt de vaccins goed voor
gebruik in Europa. De Gezondheidsraad -- met daarin wetenschappers met banden met de
farmaceutische industrie -- bestudeert de farmastudies van een vaccin en adviseren
vervolgens de minister om dit al of niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma
(bijvoorbeeld het HPV-vaccin Cervarix voor meisjes vanaf 12 jaar, en het Hep B vaccin voor
baby’s Engerix, beide van GlaxoSmithKline), of om griepvaccin aan te schaffen voor
massale vaccinatie bij de H1N1-plandemie in 2009 (Focetria van Novartis, Celvapan van
Baxter en Pandemrix, alweer van GlaxoSmithKline). Eigen onderzoek om te controleren of
de uitkomsten van de farmastudies niet uit de dikke duim komen, worden niet gedaan!
De vos bewaakt hier dus het kippenhok!
Een wetenschappelijk artikel verwoordt de veiligheid van cellen gebruikt als cultuurbodem
voor een vaccin als volgt: “[ ] wat wij geloven dat een acceptabel veiligheidsprofiel biedt
voor het vervaardigingsproces van vaccins.”
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X04008631

Woorden als ‘aannemen’, ‘geloven’, ‘vermoeden’ worden in de ‘wetenschap’ zeer vaak
gebruikt...
Vaccinatieprogramma’s lijken op dat liedje over die boom: ze worden hoe langer hoe
dikker. Vooral over de meest recente toevoeging aan het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma maak ik me grote zorgen: het hepatitis B vaccins voor baby’s, te injecteren
binnen 48 uur na hun geboorte.
Hepatitis B een seksueel overdraagbare ziekte, of wordt verspreid via vuile injectienaalden.
Los van kindermisbruik ken ik nog geen baby’s die copuleren, of drugsnaalden delen.
In 1996 publiceerde de arts J.B. Classen een artikel dat laat zien dat in Nieuw Zeeland na
een hepatitis B vaccinatieprogramma een diabetes epidemie uitbrak. http://www.whale.to/v/
classen.html Hoe vooruitstrevend deze man ook klinkt, hij praat nog steeds over ‘veiliger
vaccins’. Naar mijn idee is dat,
zeker met de huidige
vaccinproducenten, een
absolute onmogelijkheid.
Wie maar even verder kijkt,
ontdekt dat er behalve
hepatitis B vaccins nog vele
andere vaccins zijn die
diabetes tot gevolg hebben.
En het kan niemand zijn
ontgaan dat we een pandemie
aan overgewicht en diabetes
in de Westerse wereld
hebben. Toeval?
http://www.vaccines.net/
hemophil.htm
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Een aantal van de onderstaande stoffen die voorkomen in vaccins zijn bekende Enummers. Dit zijn lichaamsvreemde, chemische stoffen, die zonder blikken of blozen
worden toegevoegd aan onze voeding. En hoe hard het Voedingscentrum ook beweert dat
deze chemicaliën allemaal veilig zijn, de werkelijkheid is anders. Ook hiervoor geldt:

GEEN van deze stoffen hoort thuis in een menselijk lichaam!
Bij vaccinatie is er nòg een belangrijk verschil:
De effecten op het lichaam van E-nummers en andere chemicaliën zijn na orale inname
anders dan wanneer zij in de weefsels zijn ingespoten:
• Via de mond binnengekomen, ontmoeten deze lichaamsvreemde chemische stoffen op
hun reis door het spijsverteringskanaal allerlei processen waardoor zij worden
geanalyseerd, gesynthetiseerd, en gevormd tot uit te scheiden afval.
• Maar wanneer de huid, het belangrijkste verdedigingsorgaan van het lichaam, door een
injectienaald wordt gepasseerd, kan er aan de giftige werking van de ingespoten stoffen
weinig meer ten goede worden veranderd...
Het lichaam heeft instinctief de reactie als bij bijvoorbeeld een wespensteek:
er ontstaat een staat van alarm, gifstoffen moeten worden geneutraliseerd.
Geen enkele vergelijking gaat op tussen de effecten na orale inname, en die na het
inspuiten van diezelfde stoffen.
Dat betekent dat de hieronder beschreven stoffen - via vaccins ingespoten - nog meer, en
nog ernstiger effecten kunnen veroorzaken.
Verder is er de individuele reactie op de gifstoffen in vaccins.
Die wordt grotendeels bepaald door (a) het genetisch bepaalde vermogen tot ontgiften, en
(b) de mate waarin het lichaam van de betrokkene al eerder aan de bewuste stof is
blootgesteld geweest (primaire sensibilisatie).
Bijvoorbeeld: veel mensen zijn gevoelig voor formaldehyde vanwege de aanwezigheid
daarvan in spaanplaat, cosmetica, huishoudelijke artikelen, farmaceutische producten, en/
of via blootstelling daaraan in werkomstandigheden.
Vaak wordt beweerd dat een vaccin van sommige stoffen dusdanig kleine hoeveelheden
bevat, dat deze niet schadelijk zijn voor het lichaam. Dat is een aanname die volledig
voorbijgaat aan het feit dat het lichaam vooral reageert op de frequentie-informatie van de
desbetreffende stof(fen).
Dat het lichaam ook op het niveau van dergelijke frequenties informatie kan oppikken en
daarop reageren, blijkt bijvoorbeeld uit een pinda-allergie; alleen al de geur, of een niet
terug te vinden spoor van een pinda is bij sommige mensen al genoeg om een mogelijk
dodelijke anafylactische shock teweeg te brengen...
Overigens bevatten sommige vaccins pinda-olie, vandaar die mogelijk levensbedreigende
allergie!
Mede daarom vermelden in sommige bijsluiters dan ook terecht:
“Zoals bij alle injecteerbare vaccins dienen passende medische behandeling en
toezicht altijd direct beschikbaar te zijn voor het geval zich in zeldzame gevallen
een anafylactische reactie voordoet als gevolg van toediening van het vaccin.”
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/
human/000323/WC500041563.pdf
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“Naast actieve of therapeutische stoffen kunnen farmaceutische producten
een scala aan andere ingrediënten bevatten.
Deze worden ‘inactief’ of ‘inert’ genoemd en ingedeeld bij ingrediënten
of additieven (smaak- en zoetstoffen, preservatieven, verdunners,
stabilisatoren, oplosmiddelen, smeermiddelen, etc.).
Voor sommige ingrediënten zijn de woorden ‘inert’ of ‘inactief’
niet op hun plaats, omdat daarvan is aangetoond dat zij negatieve effecten
kunnen teweegbrengen.
Pasgeborenen en jonge kinderen hebben een risico op dat soort effecten
vanwege hun onvermogen om een ingrediënt in een farmaceutisch product
op dezelfde manier als een volwassene te metaboliseren of te elimineren.”
Encyclopedia of Pharmaceutical Technology Vol. 11, pp. 344
Authors James Swarbrick & James C. Boylan
1995 New York Marcel Dekker, Inc.

Websites:
www.vaccinvrij.nl
www.verontrustemoeder.nl
http://users.telenet.be/vaccine.damage.prevention/index.html
www.vaccinefraud.com
www.reversingvaccineinduceddiseases.com
http://sanevax.org
http://drtenpenny.com
http://www.drday.com
http://vaccines.procon.org
www.desireerover.nl
http://vactruth.com/
http://www.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook-home

“Variolatie *)
is een kunstmatige manier
om een land te ontvolken.”
E.M. Crookshank, Ph.D.
professor gelijkende pathologie en bacteriologie
King’s College, Londen
citaat uit: ‘History of Vaccination’, 1889, p.28
http://www.cafepress.co.uk/icd999

*) Variolatie is het inbrengen van iemands pokkenpus in een wondje, daartoe
aangebracht in de arm van een andere, gezonde persoon, in de hoop dat deze
ontvanger de ziekte in een milde vorm doormaakt en daarna immuun is.
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12.2 EFFECTEN VAN DE STOFFEN IN DE RVP VACCINS
• 2-fenoxyethanol
Met het vervangen in vaccins van de in opspraak gekomen kwikverbindingen
thiomersal (of thimerosal), raakt de gevaccineerde van de regen in de drup.
De negatieve effecten van het bacteriedodend middel 2-fenoxyethanol zijn bij
inname onder meer: nierschade, veranderingen in het darmslijmvlies en in
bloedparameters.
Bij inspuiting wordt neurotoxiciteit gemeld als negatieve reactie.
• aluminiumverbindingen
- aluminiumfosfaat
- aluminiumhydroxide

“Aluminium wordt, naar ik meen, door het grote publiek
niet gezien als een gevaarlijk metaal.
Daarom zitten we voor de verdediging van
de aanwezigheid daarvan in vaccins,
in een veel comfortabeler zone.”
Dr. John Clements, WHO vaccin adviseur, 2000
In het 1989 NATO Life Sciences boek Immunological Adjuvants and Vaccines
(de NATO is een militaire organisatie!) meldt R. Bomford van het Britse
Wellcome Biotechnology (nu GSK) hoe vaccinaties in de immuunrespons de
transformatie veroorzaken van IgA (slijmvliezen) naar IgE (antilichaam van
allergie en anafylactische shock):
”In muizen veroorzaakt aluminium stimulatie van de IgE-productie”,
en
”In mensen lijkt het effect van aluminium op de IgE-respons niet te zijn
onderzocht”.
Feit is dat de wetenschap/Big Farma het effect van aluminium op het menselijk
organisme nooit heeft onderzocht: men ziet vaccins niet als toxisch...
• De slijmvliezen van neus, mond, keel ogen en darmen bevatten een eerstelijnsverdediging, IgA, het normale antilichaam tegen alle door de lucht zwevende en
binnenkomende ziekteverwekkers. Het passeren van deze natuurlijke barrière in
het immuunsysteem door organismen direct in het lichaam te injecteren, leidt tot
een corruptie in het immuunsysteem zelf. Daarbij wordt IgA getransmuteerd in
IgE, en/of worden de B-cellen hyperactief in het produceren van pathologische
hoeveelheden van antilichamen die het eigen lichaam aanvallen, en worden de
cytotoxische T-cellen (‘opruimcellen’) onderdrukt.
• Anafylactische shock is een acute en in principe levensbedreigende allergische
reactie op een lichaamsvreemde stof. Deze wekt een hevige immuunreactie van
het lichaam op.
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Deze onthutsende gegevens komen aan het licht nadat ditzelfde NATO-boek op
pagina 6 vermeldt hoe aluminium in 1926 in vaccins werd geïntroduceerd. Een
tijdstip waarop men al uitstekend op de hoogte was van de gevaarlijke eigenschappen van dit metaal, maar er geen regelgevende autoriteiten waren om dit
toxisch metaal om die reden uit vaccins te weren!
Bomford betwijfelt ten zeerste of aluminium vandaag de dag in vaccins zou
worden toegestaan.
Men negeert al vanaf 1927 dat toxicoloog dr. Victor Vaughn van de universiteit
van Michigan voor de Amerikaanse Federale Handelscommissie getuigde dat
“alle aluminiumzouten giftig zijn wanneer zij onderhuids of intraveneus worden
ingespoten”. Ayoub, D. “Aluminum, vaccines and autism: déjà vu!”, National Autism Association
Annual Conference. Atlanta, GA. (Nov. 11, 2007).

En eveneens gaat men voorbij aan de uitspraak door de American Academy of
Pediatrics [Kindergeneeskunde] die in 1996 toegeeft “Aluminium wordt nu in
verband gebracht met het verstoren van een breed scala aan cellulaire en
metabole processen in het zenuwstelsel en in andere weefsels.”
“Aluminum toxicity in infants and children (RE9607),” Pediatrics (March 1996);97(3):413-416.

Er is een overdaad aan onderzoeken die de giftigheid van aluminium in vaccins
aantonen. http://www.novaccine.com/vaccine-ingredients/results.asp?s=2&sc=44&scientific=-&p=2
Liever dan de kwestie te bestuderen, haasten artsen zich tegenwoordig om elkaar
na te praten en om de veiligheid van aluminium in vaccins te ‘bewijzen’ via de
langdurige aanwezigheid daarin van dit metaal!
Deze niet-wetenschappelijke cirkelredenering is iets heel anders dan die
veiligheid in gedegen onderzoek te hebben bevestigd... (is dat mogelijk?).
Waarom zitten er aluminiumverbindingen in vaccins?
Zij zijn bedoeld om een hogere immuun-respons uit te lokken: vaccinators
willen antilichamen zien (B-cellen).
Aluminium stimuleert de doorlaatbaarheid van de celwand, kan niet alleen
de hersenen ingaan, maar jaagt ook de productie op van deze B-cellen (het
humorale deel van het immuunsysteem). Dit gaat ten koste van de celgemedieerde immuunrespons door cytotoxische T-cellen.
• Het humorale immuunsysteem (B-cellen) heeft tot taak de ongewenste
indringers te markeren,
• het cellulaire immuunsysteem (T-cellen) moet deze gemerkte vijanden
vernietigen. Deze beide armen van het immuunsysteem zijn nooit
tegelijkertijd aan het woord;
• vaccinatie dwingt de ziekte dus diep het lichaam in, zonder hoop op een
oplossing.

Het aluminium in vaccins is giftiger dan het kwik daarin waarover zoveel te
doen is in verband met de krankzinnige toename in autisme.
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Aluminium wordt in verband gebracht met Parkinson en Alzheimer; dit
giftige metaal is bovenal een neurotoxine dat motorneuronen in de
hersenen doet afsterven. Hierdoor ontstaan problemen met gedrag en
geheugen.
Behalve in vaccins is aluminium tegenwoordig ook daarbuiten zo alom
aanwezig dat de lichamelijke belasting daarvan ongemerkt snel kan oplopen:
voeding, medicijnen, vaccins, infuusvloeistoffen, chemtrails, voedsel- en
drankverpakkingen.
De symptomen van een aluminium-overdosis zijn onder meer: gewichtsverlies,
verminderde eetlust, een algemeen gevoel van malaise, spierzwakte, nierfalen en
verwekende botten.
Aluminiumhydroxide geeft allergische reacties als ademhalingsmoeilijkheden,
toegeknepen keel, opzwellen van lippen, tong en/of gezicht, en netelroos.
Uit een studie door het Karolinska Instituut in Zweden blijkt dat aluminiumhydroxide kan leiden tot verlaging van vitamine D, hetgeen vervolgens een
verminderde werking teweegbrengt van het leverenzym CYO P450 3A4, nodig
voor het ontgiften van toxische metalen en stoffen (waaronder medicijnen).

Lindh JB, Andersson ML, Eliasson E, Björkhem-Bergman L, Seasonal variation in blood drug
concentrations and a potential relationship to vitamin D, Drug Metab Dispos., 2011 May;39(5):933-7.

Aluminium verstopt de lymfestroom, met alle gevolgen van dien.
De WHO noemt het aluminiumhydroxide in vaccins voor katten: “een
carcinogeen graad 3 (met graad 4 als het meest kankerverwekkend).
Aluminiumhydroxide zit in het Hep B vaccin voor baby’s en in het HPV-vaccins
voor meisjes van 12 jaar en ouder.
Science of Vaccine Damage, http://www.dogsadversereactions.com/scienceVaccineDamage.html

Het allereerste dat een baby, geboren na 1 augustus 2011, direct na geboorte
3+
te verstouwen krijgt, is een Hepatitis-B-vaccin met 0,25 mg Al èn kwik...!
Het aluminium in vaccins maakt dom.
Transferrine is een transporteiwit dat in allerlei lichaamsvloeistoffen
voorkomt en dat er normaliter voor zorgt dat er zink terechtkomt in de
neuronen van de hippocampus, specifieke zenuwcellen in de hersenen die
het leervermogen en het geheugen controleren.
Wanneer in plaats van zink het aluminium uit vaccins zich aan dit
transferrine bindt, komt dit schadelijke, toxische metaal niet alleen in de
hersenen terecht, maar ontstaat er bovendien een gebrek aan het voor deze
neuronen essentiële zink. Een dergelijk zink tekort leidt tot een ernstig
verminderde leer- en geheugenfunctie van de hersenen.
Een algemeen zinkgebrek is zichtbaar in de witte puntjes in de vingernagels,
te vinden bij veel jongens in het speciale onderwijs. Jongens die
masturberen, ejaculeren hun gehele zinkvoorraad van die dag...
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• AS04
AS04 (EP 1 126 876 B1 patent tot 8 oktober 2019) is de geheime
adjuvansformule in Cervarix. Deze is samengesteld uit een aluminiumzout
(aluminiumhydroxide) en monofosforyllipide A (MPL).
MPL is gepatenteerd door Corixa Corporation. De stof is afkomstig van de lipide
A molecule uit de celwand van de staafvormige Gram-negatieve bacterie
Salmonella minnesota R595 lipopolysacharide (LPS, ofwel een endotoxine).
Let wel, Salmonella is de veroorzaker van (para)tyfus en voedselvergiftiging!
MPL is een van de meest krachtige regulatoren van de immuunrespons tegen
bacteriële infecties. MPL wordt op grote schaal als vaccinadjuvans gebruikt, de
stof activeert de TLR41 (Toll-like receptor-41). Deze eiwitten zijn ‘patroon
herkenning receptoren’ die de respons van immuuncellen activeren.
De Cervarix-bijsluiter meldt: ”Het MPL binnen AS04 verbetert de initiatie van de
immuunrespons door activering van de aangeboren immuniteit; dit leidt tot een
verbeterde aanpassing van de cellulaire en humorale immuunrespons.” (de T- en
B-cellen).
De internationaal gelauwerde journalist Gary Matsumoto beschrijft in zijn boek
Vaccine-A hoe hij in gedeclassificeerde (dus aanvankelijk geheim gehouden)
documenten MPL ontdekte als één van de twee squaleen-emulsies in het
recombinante beschermende antigeen antraxvaccin (rPA) van het Amerikaanse
leger, dat aan de soldaten in de Golfoorlog is toegediend nadat de FDA, de
National Institutes of Health (NIH) en het Department of Defense dit in 1998
versneld door een paar klinische trials heen hadden gejaagd.
Uit informatie van BopPharma blijkt dat GSK’s geheime AS04-formule is
gerelateerd aan de squaleen-emulsie – aanvankelijk bekend als Triple Mix, en
later herdoopt tot Ribi. Bekend is verder dat Corixa in juni 1999 de Ribiproducent opkocht, en dat Ribi/Triple Mix door Nederlandse onderzoekers op
konijnen werd getest. Zij vonden het grootste aantal van de meest ernstige laesies
in vergelijking tot andere adjuvantia.
‘Lipide’ betekent vet. De lipiden in vaccins dienen om de absorptie van de
ziekteverwekkende substanties te vertragen.
Matsumoto legt uit dat alle olie-adjuvantia dusdanig giftig zijn dat hun gebruik is
beperkt tot dieronderzoek, en dat zelfs daaraan beperkingen zijn verbonden. Het
klassieke olie-adjuvans Freund’s Complete Adjuvant is zelfs te wreed om te
worden ingespoten in dieren. Het werkt echter uitstekend als stimulans voor het
immuunsysteem, maar veroorzaakt onderwijl wel permanente orgaanschade en
ongeneeslijke ziekten – wetenschappers weten al sinds 1950 dat deze autoimmuun zijn. Om die reden wordt Freund’s complete adjuvans (FCA) gebruikt
om op commando in proefdieren een auto-immuunziekte te veroorzaken.
Olie-adjuvantia, gemaakt met squaleen doen hetzelfde, en zijn volgens
Nederlandse onderzoekers, minstens even onmenselijk.
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In 1956 waarschuwde dr. Jules Freund dat dieren die werden ingespoten met de
door hem uitgevonden olie-adjuvans FCA, de volgende afschuwelijke en
onomkeerbare verschijnselen ontwikkelden: het stoppen van spermaproductie,
allergische encefalomyelitis (MS voor dieren), allergische neuritis (ontstekingen
leidend tot verlamming), en allergische oogontstekingen uitmondend in
blindheid.
• bovine serumalbumine (BSA, of Fraction V)
Dit eiwit uit runderbloed wordt onder meer gebruikt als een voedingsstof in een
cel-, of microbenkweek.
Menselijk serumalbumine kan een interactie aangaan met ‘IgG receptor FcRn
large subunit p51’, een menselijk eiwit gecodeerd op het FCGRT-gen.
Bij inspuiting kan ieder vreemd eiwit in het lichaam van de ontvanger autoimmuunreacties veroorzaken, d.w.z. het immuunsysteem valt de eigen cellen en
weefsels aan, omdat er verwarring ontstaat tussen wat ‘zelf’ en ‘niet-zelf’ is.
Is de hygiëne in een vaccinlaboratorium al meestal twijfelachtig, de herkomst van
het basismateriaal van waaruit het vaccinonderdeel bovine serumalbumine wordt
gemaakt, is te smering voor woorden. De runderfoetussen die hiervoor worden
gebruikt, worden bij de slacht van hun moeders verzameld in een ruimte met
ander afval dat niet geschikt is voor de voedselproductie: darmen vol met faeces.
De foetussen worden uit deze strontzee opgevist opgevist door arbeiders in
lieslaarzen. Het gevolg is dan ook dat er is gerapporteerd dat er 10 miljoen
bacteriën zijn aangetroffen per milliliter serum. Het serum wordt gefilterd, maar
bacteriofagen [virussen die bacteriën infecteren] en virussen blijven vanwege hun
kleine formaat achter in het serum.
Bekende effecten van bacteriofagen zijn:
- Indirect effect: poliovaccin besmet met een toxigene bacteriofaag voor difterie
kan ervoor zorgen dat de gastheer het eigen lichaam overstroomt met gifstoffen;
- Transfectie: het door bacteriofagen in vaccins in de gastheer invoegen van
genen kan de gastheer dwingen om de eiwitten aan te maken waarvoor de fagen
coderen, met als resultaat: degeneratieve ziekte in de gastheer;
- Replicatie: eenmaal in de cel kan de bacteriofaag, net als ieder virus, zichzelf
kopiëren, en de cel doen exploderen.
• calciumchloride (E 509)
Deze stof valt onder de zuurteregelaars, antiklontermiddelen en rijsmiddelen.
Inname van calciumchloride werkt vochtafdrijvend, maakt de urine zuur, en kan
leiden tot hartaandoeningen, zweren in de darm, overgeven en misselijkheid.
• dragereiwitten
- difterietoxoïde en tetanustoxoïde
De waarschuwing voor negatieve effecten van booster shots (herhaalvaccinaties) komt deels voort uit de toxische difterie- en tetanus dragereiwitten, gebruikt om bepaalde virusstammen te conjugeren (te binden).
De immuunrespons op de dragereiwitten was in een studie uit 2001 gelijk aan
die van een vergelijkbare dosis van een difterie- of tetanusvaccin.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12183540
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In het lichaam keren de toxoïden weer tot hun giftige aanvangsvorm terug.
De New England Journal of Medicine (NEJM) publiceerde in 1984 dat tetanus
booster injecties dezelfde immunologische verstoringen van T4 en T8 cellen
veroorzaakt, als die welke worden gezien bij Aids-patiënten.
In de VS is een nieuw syndroom opgekomen: duizenden kinderen vertonen
Aids-symptomen met verstoorde T4 en T8 cellen, zonder dat zij HIV-positief
zijn. Dat moet haast wel komen van de T in het DKTP-vaccin (tetanus).
Het pertussis toxine wordt ook wel ‘islet-activating protein’ genoemd, of
‘pancreaseiland activator’) Vanuit dieronderzoek is al sinds rond 1970 bekend
dat dit kinkhoesttoxine, een van de meest giftige stoffen ter wereld,
overproductie van insuline stimuleert, gevolgd door uitputting en verwoesting
van de eilandjes van Langerhans in de pancreas. Dit leidt tot ‘hypoglycemie’,
en wanneer dit overgaat in onderproductie van insuline, wordt het ‘diabetes’.
Ook de bof- en rode hond-componenten in BMR-vaccins worden aangemerkt
als veroorzakers van diabetes type-1. Rode hond kan diabetes veroorzaken, het
vaccin dus ook. Het rode hond virus blijft in het lichaam aanwezig, en kan 20
jaar nadien effecten te zien geven. Klinische bof kan diabetes doen
ontwikkelen. Er zijn grote epidemiologische studies die een correlatie laten
zien tussen bofuitbraken en nieuwe gevallen van diabetes. In het laboratorium
kan het bofvirus menselijke pancreatische bèta-cellen infecteren en
vernietigen. Vanaf 1997 werd aangetoond dat het bofvaccin in kinderen
diabetes type-1 kan veroorzaken. Er lijkt geen vrband te bestaan tussen het
ontstaan van diabetes en het mazelenvaccin (des te meer is het verband
daarvan aangetoond met autisme).
• DL-α-tocoferol
Dit is de synthetische vorm van vitamine E.
• fenolrood
Fenolsulfonftaleïne of fenolrood is een pH-indicator in gebruik in celbiologie
laboratoria. In een vaccin dat rood moet zijn, geven de kleuren oranje of geel aan
dat het door veranderingen in de zuurgraad niet meer geschikt is voor gebruik.
• formaldehyde (E 240)
Deze hoogst giftige, bewezen kankerverwekkende stof wordt gebruikt als
weefselfixeerder, zowel bij het prepareren van lijken, als tijdens de productie van
vaccins. In het lichaam kan formaldehyde -- in een onomkeerbaar proces -eiwitten binden aan het DNA.
Veel mensen zijn gevoelig geworden voor formaldehyde vanwege de
aanwezigheid ervan in spaanplaat(gas), cosmetica, huishoudelijke artikelen,
farmaceutische producten, en contacten tijdens werkomstandigheden.
Overgevoeligheid voor formaldehyde uit zich onder meer in uitslag en oedeem.
Inname van formaldehyde kan leiden tot slijmvlies irritaties, astma, afbraak van
rode bloedlichaampjes.
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• gluteraldehyde
Deze giftige stof wordt gebruikt als chemisch conserveringsmiddel, bij het
inactiveren, balsemen en fixeren van organische weefsels, en voor het steriel
maken van instrumentarium. Gluteraldehyde kan astmatische verschijnselen
oproepen en wordt ervan verdacht immunotoxisch te zijn, evenals giftig voor
voortplanting, de ademhalingsorganen, en de huid.
• glyceraldehyde-3-fosfaatdehydrogenase (GAPDH) promoter
Dit is een stof betrokken bij DNA manipulaties en PCR, een laboratoriumtechniek voor het vermeerderen van genetische informatie.
GAPDH is een katalytisch enzym betrokken bij glycolyse. Het GADPH-gen komt
bijna in alle weefsels in ruime mate voor.
• gelatine gehydrolyseerd (E 441)
Gelatine wordt verkregen door de hydrolyse van slachtafval (botten, pezen en
huid) van varkens en koeien). De stof is een polypeptide, voornamelijk bestaande
uit glycine, proteïnes en glutaminezuur (E 620), en wordt gebruikt als verdikkingsmiddel. Vanwege de herkomst -- slachtafval -- kan gelatine gemakkelijk de
prionen bevatten die de dodelijke ziekte Creutzfelt-Jacob (gekke koeienziekte)
veroorzaken.
Het gelatine-onderdeel glutaminezuur (E 620) kan bij inname verlies van gevoel
in de nek, rug en armen opleveren, alsmede cardiovasculaire-, en astmatische
problemen oproepen. Glutaminezuur wordt als voedingsadditief in zeer veel
producten gebruikt, de weg naar overgevoeligheid ligt dus wijd open.
• kaliumchloride (KCl) (E 508)
Deze stof kan bij inname darmstoornissen, zweren in het maagdarmkanaal,
overgeven (soms met bloed), diarree, verzwakking, shock en interne bloedingen
veroorzaken.
Kaliumchloride is giftig voor het zenuwstelsel. De stof veroorzaakt hyperkaliëmie,
een verhoogde serumkaliumspiegel. Deze kan dodelijk zijn.
In de tweede trimester wordt kaliumchloride ingespoten in de vruchtwaterzak
om de zwangerschap af te breken; bij de voltrekking van het doodvonnis van een
gevangene is het de injectie met kaliumchloride die
het hart doet stoppen.
• Cousins D, Kagemann L, Hospital Pharmacy Vol 41;5 suppl 1;
p82 -- 5/1/2006
• Ponce SP, et al, Medicine 64(6):357-70. -- 11/1/1985
• Lawson DH, Q J Med 43: 433-440 -- 1/1/1974

• kaliumfosfaten
Kaliumfosfaat is een kaliumzout van fosforzuur: een
voedingszuur met de laagste pH-waarde dat zeer veel
wordt gebruikt. Bij inname van kaliumfosfaat zijn de
effecten voornamelijk afkomstig van fosforzuur:
doordat fosfaten calcium binden, verhinderen zij de
opname van die stof, en dat kan leiden tot een
calciumtekort en botzwakte. Verschillende
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onderzoeken wijzen fosfaten aan als schuldige voor het
hyperactief gedrag van kinderen.
-http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2010/05/17/peds.
2009-3058.full.pdf+html

-Hertha Hafer, Die heimliche Droge Nahrungsphosphat, Ursache
fur Verhaltens-storungen, Schulversagen und
Jugendkriminalitat' (1997) ISBN 978.38304.08345
-Hertha Hafer, The Hidden Drug: Dietary Phosphate, Cause of

Behaviour Problems, Learning Difficulties and Juvenile
Delinquency, ISBN 0-646-40644-2

• lactose
Lactose is een disaccharide suiker in voornamelijk melk, die wordt gevormd uit
galactose (waar veel mensen zonder het te weten heel allergisch voor zijn) en
glucose. Melk drinken is voor de mens niet meer raadzaam nadat het lichaam
driemaal het geboortegewicht heeft bereikt. (Koemelk is voor pasgeboren baby’s
altijd giftig). De productie van het enzym lactase, nodig voor de verwerking van
lactose, neemt na die tijd snel af. Dat er bij kinderen steeds meer koemelk allergie
ontstaat, is niet verwonderlijk wanneer er lactose in vaccins zit...
(zie mijn artikel Melk, de Witte Doder op www.desireerover.nl).
• magnesiumchloride (MgCl2)
In de vorm van dit zout, een ionische halide, wordt magnesium aangetroffen in
zeewater en in oude zeebbodems in Europa (Zechstein).
• magnesiumsulfaat (E 518)
Magnesiumsulfaat is een zuurteregelaar die bij inname diarree en nierschade kan
opleveren. Daarnaast kan inname leiden tot vergroting van de blindedarm en
irritatie van het darmslijmvlies. Bij een slechte nierfunctie (glomeruli) ontstaat
het gevaar op een acute magnesiumvergiftiging, ook mogelijk na inspuiting
(hartblokkade, ademstilstand -- antidosis: intraveneuze toediening van calcium).
Een teveel aan magnesium uit zich in duizeligheid, langzame pols en lage
bloeddruk.
• mannitol (E 421)
Mannitol is een isomeer van sorbitol, wordt vaak gemaakt uit genetisch
gemanipuleerde maïs, en wordt gebruikt in medicijnen voor kinderen...
Bij inname werkt de stof osmotisch vochtafdrijvend. Bij overgevoelige personen
kan mannitol maag- en darmklachten, misselijkheid, braken en diarree
veroorzaken.
Ingespoten via bijvoorbeeld vaccins kan mannitol de stofwisseling aantasten, met
als mogelijk resultaat: uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid en
flauwvallen.

OVERZICHT vaccins RVP 2012

Désirée L. Röver

ⓒ 2012

www.desireerover.nl

04/15

33

• ‘Medium 199’ met zouten van Hanks
Medium 199 werd ontwikkeld in 1950 en geformuleerd voor nutritionele studies
op spierfibroblasten van kippenembryo’s. Onder de componenten bevinden zich
purines (adenine, guanine, xanthine, hypoxanthine), pyrimdines (thymine,
uracil) en vetoplosbare verbindingen, in combinatie met polysorbaat 80.
Tegenwoordig wordt Medium 199 gebruikt in virologie en vaccinproductie.
Medium 199 bevat veel van het aminozuur L-glutamine.
Hanks zouten zijn rijk aan bicarbonaat-ionen en dienen om de zuurgraad in de
celcultuur op het juiste peil te houden.
• Minimum essentieel medium Eagle (EMEM)
Eagle’s M Eagle’s Minimum Essential Medium (EMEM) werd in 1959 ontwikkeld
voor de cultivering van HeLa- en L-cellen (HeLa-cellen zijn onsterfelijke
baarmoederhalskankercellen). De concentraties aminozuren benaderen dicht de
eiwitcompositie van menselijke cellen. Met hogere nutriënten concentraties
kunnen de perioden tussen voedingstijden langer zijn. EMEM heeft hoge
vitamine concentraties en is geschikt voor het kweken van een breed spectrum
aan zoogdiercellen.
• mononatrium L-glutamaat (MSG, E621)
Dit is een levensgevaarlijke, excito-toxische stof, die onder heel veel verschillende
benamingen in ons dagelijks voedsel wordt verborgen. Ve-tsin is daarvan de
bekendste, met het ‘Chinees Restaurant Syndroom’, of ‘de ziekte van Kwok’ als
een van de meest bekende gevolgen: pijn op de borst, buikpijn, spierzwakte.
Een voedingsproducent zei ooit: “Het kan me niet schelen hoe we MSG moeten
noemen, in de voeding gáát ‘t!” Er zijn dan ook veel (schuil)namen voor MSG:
glutamaat(zuur), plantaardige gehydrogeneerde vetten en oliën, gelatine,
calcium- en natrium caseïnaten, toegevoegde gist, gistextract, moutextracten,
moutaroma... De lijst is eindeloos, de benaming vaak ‘onschuldig’.
Bij inname kan de ‘smaakverbeteraar’ of ‘vlees vermalser’ MSG de neuronen in de
hersenen vernietigen en de balans in de neurotransmitters in de hersenen
verstoren, waardoor er neurologische symptomen ontstaan en
gedragsstoornissen zoals hyperactiviteit. Voor jonge kinderhersenen is deze stof
fnuikend, glutamaat is een lichaamseigen stof die in de hersenen voorkomt, maar
die altijd onmiddellijk weer wordt omgezet. De giga toevoer van glutamaat vanuit
MSG zorgt voor ernstige schade in de hersenen.
Russell Blaylock, Excitotoxins, the Taste that Kills, ISBN 978-0929173252, http://video.google.com/
videoplay?docid=-2384105525501310962

• natriumbicarbonaat (E 500ii, NaHCO3)
Deze stof is een base- en zuurteregelaar. Bij inname neutraliseert natriumbicarbonaat overtollig maagzuur, de stof werd/wordt gebruikt om na een hartaanval het melkzuurgehalte van het bloed te verlagen.
• natriumchloride
NaCl wordt gewoonlijk keukenzout genoemd, is een onderdeel van de
extracellulaire vloeistof van vele meercellige organismen.
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• natriumdiwaterstoffosfaat (E 339 i)
Dit en andere zouten van de combinatie orthofosforzuur en natriumcarbonaat
kunnen, net als andere fosforverbindingen, de calcium-fosfaat balans verstoren.
De stof wordt in melk, kaas, vis en vleesproducten gebruikt als sekwestreermiddel. In een vaccinvloeistof helpt deze emulgator vetten (zoals MPL/AS04) in
druppeltjes verdeeld te houden.
Inname kan naast calciumverlies uit het bot leiden tot hyperactiviteit en
darmstoornissen. Als E-nummer is een te grote hoeveelheid al gauw bereikt, deze
stof is verwerkt in vele industriële voedingsmiddelen.
• natriumfosfaat
Deze stof wordt gebruikt als conserveermiddel voor vlees. Oraal ingenomen
kan deze agressieve stof nierschade veroorzaken (fosfaat nefropathie).
• neomycine / neomycinesulfaat
Dit antibioticum wordt gebruikt om in verband met infectiegevaar, voorafgaand
aan een operatie de darmbacteriën uit te schakelen... Het middel is neurotoxisch
en beschadigt de nieren. Bij inname leidt Neomycine tot de schimmelinfectie
candida, en verstoort het de opname van, of inactiveert het vitamine B6; een
tekort daaraan kan een zeldzame vorm van epilepsie opleveren, waardoor
kinderen verstandelijk gehandicapt kunnen raken. Vitamine B6 is het
belangrijkste vitamine voor het verwerken van aminozuren, bouwstenen voor alle
eiwitten en enkele hormonen. Neomycine veroorzaakt daarnaast een
malabsorptie symdroom van een hele lijst van belangrijke voedingsstoffen.
• non-typable Haemophilus influenzae proteïne D (NTH1)
Dit eiwit is een novel dragereiwit met een ‘pertinente biologische
activiteit’ (persbericht VacZine Analytics, 2008).
• octoxynol 10
Octoxynol 10 is een andere naam voor Triton X-100.
Octoxynol 10 (of 9) is een reinigingsmiddel (detergens, vetoplosser) dat sporen
bevat van de gifstoffen ethyleenoxide, dioxane, C9 fenolen, of glycol ether.
Octoxynol heeft een MAC-werking:
MAC -- membraan aanvalscomplex
Onderdeel van het natuurlijk complement immuunsysteem
Juist vanwege hun vermogen om cellen open te breken, maken
wetenschappers in cel-onderzoek dankbaar gebruik van vetoplossers.
(Het membraan van de cel bestaat uit lipiden, ofwel: vetten).
Dit proces imiteert naadloos het natuurlijke ‘membraan aanvalscomplex’,
ofwel MAC, een onderdeel van het complement immuunsysteem.
Detergentia gedragen zich in feite als ongecontroleerde MACs.
In tegenstelling tot natuurlijke MACs vallen deze als ongeleide projectielen
ALLE cellen aan, inclusief die van het lichaam zelf.
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Detergentia worden niet gemakkelijk afgebroken, en kunnen daarom
langdurig in het lichaam aanwezig blijven.
Afbraakproducten van detergentia als natriumdeoxycholaat en octoxynol 10
bevatten onder meer de langduriger aanwezig blijvende octylfenolen.
De effecten daarvan kunnen zijn:
- endocriene verstoringen
- een onderdrukt immuunsysteem
- onttrekken van glutathion
- veroorzaken van apoptose [geprogrammeerde celdood]
- octyfenolen kunnen worden doorgegeven via moedermelk
• polymixine B sulfaat
Dit is een polypeptide antibioticum op basis van B polymyxa (B aerosporos) dat
wordt ingezet als antibacterieel middel tegen gramnegatieve staafjesbacteriën.
• polyribosylribitolfosfaat (PRP)
Deze polysaccharide van de capsule van de Hib-bacterie (de veroorzaker van
meningitis) moet activiteiten ontwikkelen tegen fagocyten.
Bacteriële meningitis is overigens met hoge doseringen intraveneus toegediende
vitamine C (natriumascorbaat) uitstekend terug te dringen (Klenner).
Het Amerikaans militair handboek ‘DDT and Other Insecticides and Repellents’
uit 1946 beschrijft hoe chemische stoffen, die werden gebruikt in de formulering
van het pesticide DDT, tegenwoordig in baby’s worden geïnjecteerd.
Het handboek verklaart hoe Triton-X-100, Tween 20 en Tween 80 [polysorbaat 80]
onderdeel uitmaakten van de DDT sproei-operaties en waren bedoeld om het mengsel
van ingrediënten homogeen te houden, en om de absorptie van DDT te verhogen.
Polysorbaat 80 (Tween 80) zit in Pediacel (DKTP-Hib) en Fluarix (griepvaccin).

• polysorbaat 80 (E 433)
In een vaccin is Polysorbaat 80, polyoxyethyleen sorbitan monooleaat, ook wel
Tween 80 of PS 80 genoemd, een emulgeermiddel en een stabilisator. De stof is
zeer goed oplosbaar is in water, alcohol en olie. Polysorbaat 80 helpt in een
oplossing de verschillende vaste, en water- en vetoplosbare delen gelijkelijk
verdeeld te houden. Polysorbaat 80 lijkt op het natriumdeoxycholaat gebruikt in
sommige vaccins, in het vermogen om de doorgankelijkheid van de celwand te
verhogen, de cel te beschadigen en deze te laten barsten.
Tween 80 is een lid van de polyoxyethyleenfamilie van non-ionische detergenten
waartoe ook Triton X-100 behoort, een stof die eveneens in vaccinproductie
wordt gebruikt (influenzavaccins). Vanwege hun karakter en hun comptabiliteit
met de meeste chromatografische systemen worden deze detergenten breed
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ingezet als extractiemiddelen voor eiwitten die qua structuur zijn geassocieerd
met organellen als mitochondriën, chloroplasten en nucleaire membranen.
Triton X-100 en Tween 80 kunnen apoptose (cel zelfmoord) veroorzaken.

http://vactruth.com/2011/09/10/wwii-military-handbook-reveals-pesticide-chemicals-used-in-infantvaccines/

gevaarlijke en soms fatale effecten van geïnjecteerde polysorbaten:
• Na injectie kan polysorbaat 80 snel metaboliseren tot sorbitol en ethyleenoxide,
een combinatie die giftiger is dan de oorspronkelijke chemische stof. Op iedere
molecuul polysorbaat 80 kunnen 20 moleculen ethyleenoxide vrijkomen, plus
sorbitol.
• Polysorbaat 80 kan het immuunsysteem onderdrukken, rode bloedcellen
afbreken, virale of bacteriële infecties promoten, en onmiddellijke
veranderingen in de hartfunctie doen ontstaan.
• Polysorbaat 80 kan de bloed-hersenbarrière verstoren, de affiniteit van de
celreceptoren veranderen en de membraanstructuur manipuleren, met als
gevolg convulsies en zelfs de dood. Wat komt er, samen met de polysorbaat 80,
nog meer uit de vaccins in de hersenen terecht?
• Polysorbaten vertonen een synergetische toxiciteit met tal van chemicaliën en
kunnen bij ratten op de injectieplaats kanker veroorzaken.
• Polysorbaat 80 heeft aantoonbaar negatieve effecten op het immuunsysteem en
kan ernstige anafylactische shock veroorzaken; deze kan zelfs dodelijk zijn.
• Polysorbaat kan geprogrammeerde celdood (apoptose) veroorzaken.
• Polysorbaat kan bij ratten de ontwikkeling van de vrouwelijke organen
versnellen, maar ook de darmen beschadigen.
• In combinatie met een bepaald vitamine E product (IV E-Ferol) kan
polysorbaat 80 bij baby’s bloeding stoornissen, nierfalen, leverfalen en de dood
veroorzaken.
• De Annals of Allergy, Asthma and Immunology (2005, Vol. 95(6):593-599)
melden: “Polysorbaat 80 is momenteel relevant als een ‘verborgen aanstichter
van anafylactoïde reacties’.” En: “Polysorbaat 80 is geïdentificeerd als de
oorzakelijke factor voor de non-immunologische anafylactoïde reactie van de
patiënt. De studie bevatte een zwangere vrouw die een anafylactische shock
kreeg na toediening van een infuus met multivitaminen met daarin polysorbaat
80.”
• Daarnaast zijn er studies beschreven in Food and Chemical Toxicology die
laten zien dat polysorbaat 80 onvruchtbaarheid veroorzaakt. Vrouwelijke
babyratten werden geïnjecteerd met polysorbaat 80 op dag 4 en 7 na hun
geboorte. Dit versnelde het rijpingsproces van deze ratten en veroorzaakte niet
alleen veranderingen aan de binnenwand van hun vagina en uterus, maar
bracht ook hormonale veranderingen teweeg, alsmede misvormingen aan
eierstokken, en degeneratieve follikels.
• Volgens de World Intellectual Property Organization, onderdeel van de
Verenigde Naties, zijn wetenschappers van die organisatie doende om bij wijze
van anticonceptie, vaccins te ontwikkelen die speciaal zijn toegespitst op
beschadiging van de vruchtbaarheid. Een geliefd ingrediënt voor een dergelijk
vaccin is... polysorbaat 80.
Met andere woorden: wetenschappers zijn zich dus terdege bewust van de
vruchtbaarheid verwoestende eigenschappen van polysorbaat 80...
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• sorbitol (E420)
Bij orale inname werkt sorbitol osmotisch vochtafdrijvend. Grote hoeveelheden
sorbitol kunnen luchtvorming, diarree en een pijnlijk opzwellen van de buik
opleveren. Gevoelige personen kunnen al bij kleinere hoeveelheden maag- en
darmklachten ondervinden. Sorbitol ‘kan niet worden gemetaboliseerd’ en dus is
het ‘veilig’ voor diabetici en non-diabetici.
Op sorbitol dat met een vaccin werd ingespoten, reageert het lichaam heel
anders. Dat diabetici (zie kinkhoesttoxine) een intolerantie hebben voor sorbitol,
komt omdat hun lichaam de stof ziet als vijand, en dus is het zo veilig niet.
Stapeling van sorbitol in diabetici kan worden voorkomen door dagelijks 500 mg
vitamine C te nemen (USDA).
De ziekten waar diabetici aan sterven, is de opeenhoping van suiker (lees: vooral
ook sorbitol).
Wanneer die stapeling plaatsvindt in de ogen, heet het retinopathie, gebeurt dat
in de bloedvaten dan heet het hartziekten, en in de zenuwen van de ledematen
heet het neuropathie. Wanneer de extremiteiten niet meer voldoende
bloedtoevoer krijgen, dan ontstaan de bekende zweren.
• squaleen
Squaleen is een cholesterol precursor die door het gehele lichaam aanwezig is. De
stof stimuleert het immuunsysteem non-specifiek.
Aan het verschil tussen de effecten van ingenomen squaleen ten opzichte van
ingespoten squaleen wordt vrijwel nooit aandacht geschonken.
Als voedingssupplement is squaleen een heilzame stof.

“Olie-adjuvantia zijn de meest smerige biologische wapens ooit bedacht.”
dr. Pamela B. Asa, microbioloog
Antibodies to Squalene in Recipients of Anthrax Vaccine,
Exp and Mol Pathol, 2002,73(1):19-27

Squaleen bevattende vaccin adjuvantia zijn onder meer AS03, ASo4, en MF59,
aanwezig in:
• GSK’s AS04 in het HPV-vaccin Cervarix
(EU/1/07/419/001-009),
• GSK’s AS03 in het H1N1-vaccin Pandemrix (EU/1/08/452/001),
• Novartis’ MF59 in het H1N1-vaccin Focetria (EU/1/07/385/001/2).
De squaleen in bovengenoemde plandemievaccins werd experimenteel
genanoniseerd, hetgeen directe negatieve effecten kan teweegbrengen
op het DNA van de ontvanger.
In feite was de H1N1-vaccinatieronde 2009-2010 wereldwijd
een stiekem experiment met het DNA van de bevolking:
een geheime samenwerking tussen het Pentagon, het Institut Pasteur,
en de universiteiten van Leuven, Lausanne, en Kopenhagen.
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Ingespoten wordt squaleen niet ‘gelezen’ door het spijsverteringssysteem, maar
door het immuunsysteem. Dit wordt opgezweept tot het aanvallen van de
lichaamseigen squaleen: zelfdestructieve kruisreactie (moleculaire mimicri).
Ingespoten squaleen is een trigger voor het echte biologische wapen: het
immuunsysteem. http://www.novaccine.com/vaccine-ingredients/results.asp?sc=27
Het eerste product in de rij van olie-in-water-, en water-in-olie-adjuvantia was in
1956 Freund’s complete adjuvans (FCA). Deze substantie bleek bij inspuiting in
proefdieren echter dusdanig wreed -- onmiddellijke, onomkeerbare autoimmuunreacties -- dat de stof voor dieronderzoek werd verboden... om terug te
keren in de vorm van het squaleen bevattende monofosforyllipide in GSK’s AS04
adjuvans!
Vreemd hè, dat de op squaleen gebaseerde adjuvantia hetzelfde effect hebben!
(vgl. de veteranen uit de eerste Golfoorlog die squaleen antilichamen hebben, en
daardoor ernstige auto-immuunziekten).
• streptomycine
Dit antibioticum kan allerhande meer en minder ernstige verschijnselen geven:
allergische reacties (uitslag, netelroos, ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid).
• sucrose (E 444)
Sucrose en saccharose zijn de dode stoffen die overblijven nadat ruwe riet- en
bietsuiker zijn geraffineerd.
• thiocyanaat
Thiocyanaat is een zout, analoog in samenstelling aan cyanaat, maar met zwavel
in plaats van zuurstof. De stof is aanwezig in tabaksrook, wordt geproduceerd in
het metabolisme van cysteïne en in de detoxificatie van cyanide, en wordt als
zodanig uitgescheiden in de urine.
• thiomersal / thimerosal (49,55% kwik)
“Kinderen die 100 microgram thimerosal kregen
hadden tien keer meer kans op het ontwikkelen van autisme
dan kinderen die vaccins kregen zonder kwik.”
Dr. Mark Geier

Thimerosal (ethylmercurothiosalicylaat) is een kwik houdende verbinding die
bekend staat als een stof die bij een niveau van minder dan 1 deel per miljoen in
mensen kanker, genetische mutaties, geboorteafwijkingen en verstoringen in het
immuunsysteem en schade aan de voortplanting kan veroorzaken.
Voor mensen bestaat er geen toxicologisch veilig niveau voor blootstelling. En
toch is kwik jarenlang in gebitten gestopt, en nog altijd via vaccins ingespoten!
Thimerosal is een handelsnaam voor een van vele gelijksoortige producten, het
bevat qua gewicht 49,5% kwik en wordt ten onrechte vaak een conserveringsmiddel genoemd -- dat is slechts één van de vele, functies van de stof -- en zeker
niet de beste. http://dr-king.com/docs/110915_PGKReviewOfUSSubmissionToUNEP_b.pdf
OVERZICHT vaccins RVP 2012

Désirée L. Röver

ⓒ 2012

www.desireerover.nl

04/15

39

De Thimerosal kwikverbindingen hebben krachtig beschadigende effecten op het
immuunsysteem en op de cellen van het zenuwstelsel. De ernst daarvan varieert
met de dosis, de periode van blootstelling, en het vermogen van het lichaam om
de stof te ontgiften.
Het kwik in thimerosal is ethylkwik, een
zogenaamd veilige vorm van kwik. Thimerosal
geeft echter acute en vaak dodelijke niveaus van
melthylkwik in het bloed, omdat de ethylkwik in
Thimerosal in mensen en dieren wordt omgezet
naar methylkwik, de stof waar iedereen het over
eens is dat deze zeer giftig is...
Pichichero ME, Gentile A, Giglio N, Umido V, Clarkson T,
Cernichiari E, Zareba G, Gotelli C, Gotelli M, Yan L, and
Treanor J. (2008) Mercury Levels in Newborns and Infants
After Receipt of Thimerosal-Containing Vaccines. Pediatrics
2008; 121(2): e208-e214.

‘Anorganisch’ kwik is een eindproduct van het
kwikmetabolisme.
De metabolische weg voor kwik in het lichaam van mensen en dieren bestaat uit
de reductie/conversie van het schadelijke methylkwik in een gevaarlijker
‘anorganisch’ kwik dat bindt aan weefsels en een lange-termijn toxiciteit kent.
Blootstelling aan organische kwikverbindingen geeft klachten aan het centrale
zenuwstelsel, soms zodanig ernstig, dat deze kunnen leiden tot langdurige
bewusteloosheid, coma en dood (Acta Chim. Slov. 2004,51:361-72, http://acta.chem-soc.si/
51/51-2-361.pdf ).
Onderzoek uit 1999 aan de universiteit van Calgary laat zien hoe in het
zenuwweefsel van de hersenen, kwik ionen de celmembranen en de celstructuur
van zich ontwikkelende neuronen veranderen (http://movies.commons.ucalgary.ca/
mercury).
Al bij minieme concentraties (op micro-, en
nanomolair niveau) veroorzaakt thimerosal
DNA-fragmentatie in neuronale cellen en
verstoort het de neuronale groeifactor
signalering. Ook brengt thimerosal
methylering van het DNA teweeg, en bij
nanomolaire concentraties, veranderingen
in de pathways voor aandacht en
concentratie, hetgeen ten slotte leidt tot
veranderingen in de hersenfuncties.
http://www.youtube.com/watch?v=GDnfeIwd0wI
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Een lijst van 75 wetenschappelijke artikelen over de gevolgen van kwik in het
lichaam is te vinden op:
http://preventdisease.com/news/pdf/Thimerosal_Immune_System_Abnormalities.pdf

Een rapport dat alle gevaren van kwik in vaccins belicht:
http://vaccines.procon.org/sourcefiles/Burton_Report.pdf

Wanneer kwik de metallothioneinen overneemt -- de op kwik gerichte
metalloproteïnen die interacties aangaan met circulerende toxische metalen -dan gaat kwik niet alleen de competitie aan voor de MT receptoren, maar stuitert
dan ook als een flipperkastbal door het systeem en verstoort alle elektronen waar
het mee in aanraking komt. Dit kan een verwoestend effect hebben op het
metabolisme en kan leiden tot oxidatieve stress.
“De aantallen dosis-gerelateerde verbanden [tussen kwik en autisme]
zijn lineair en statistisch significant.
Je kunt er mee spelen zoveel je wilt.
Ze zijn lineair. Ze zijn statistisch significant.”
Dr. William Weil
American Academy of Pediatrics. Simpsonwood, GA, June 7, 2000

• zoutzuur (E 507)
In vaccins heeft zoutzuur de taak van zuurteregelaar. In de maag is het een
natuurlijk voorkomend onderdeel van het maagsap. Bij overgevoeligheid kan
inname huidontsteking (dermatitis) en aantasting van het slijmvlies van de
slokdarm veroorzaken. (Het is het akelige zuur in de keel na overgeven).

•

•
•

•
•
•

•

FEITEN ROND VACCINS EN VACCINATIE
Uit de bijsluiter tekst van het DTP-vaccin van het Nederlands Vaccin Instituut
kunnen we uit punt 4.8 concluderen dat deze vaccins worden gespoten zonder dat er
klinische studies zijn gedaan...
Vaccinatie is in Nederland vrijwillig, een gegeven dat onverwijld voor de voeten
wordt gegooid van ouders met door vaccinatie beschadigde kinderen...
De morele druk om te vaccineren is zeer hoog, en wordt afgedwongen via
angstscenario’s: “Stel, dat je kind polio krijgt”, “Stel, dat je kind ziek wordt en
overlijdt”, “Stel dat je kind je (gevaccineerde!) medemens in gevaar brengt”.
Elk vaccin brengt per definitie aanzienlijk meer vreemd materiaal het lichaam/
bloedstroom binnen dan de bijsluiter vermeldt.
Vaccinatie brengt dierlijk RNA en DNA binnen in het menselijk genoom.
In 1794 schreef Edward Jenner “Tijdens onze laatste ontmoeting behandelde onze
vriend X. mijn ontdekking als chimerisch.” [Een chimera is een mengvorm van
verschillende species, bv. leeuw, geit en slang].
Transhumanisme (Ray Kurzweil, Craig Venter) en Artificial Intelligence zijn
moderne vormen van het vermengen van species.
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13. OPMERKINGEN BIJ DE RVP VACCINS
Vaccinatie is een medische standaardprocedure.
Maar die geaccepteerde vanzelfsprekendheid zegt helemaal niets over de veiligheid of de
doeltreffendheid van welk vaccin dan ook.
En toch wordt deze invasieve en vaak invaliderende handeling meestal kritiekloos
aanvaard, zowel door artsen, als door ontvangers.
Er is geen arts en geen gebruiker die voorafgaand aan vaccinatie een bijsluiter leest.
Op priklocaties behoren scheurblokken met de bijsluiters aanwezig te zijn.
“Het RIVM geeft bijsluiters niet standaard na de vaccinatie”.
Na de vaccinatie? Wat voor zinloos gebaar is dat?
Iedereen lijkt gehypnotiseerd door de mantra “Vaccinaties zijn veilig en effectief”.
Wie daarover wetenschappelijk onderbouwde kritische vragen stelt, wordt op z’n minst
beschouwd als een lastpak, maar vaker nog gezien als gevaarlijke dissident.
Maar als vaccinatie zo goed werkt als men wil doen voorkomen, waarom is men dan zo
bang voor de niet-gevaccineerde persoon? De gevaccineerden zijn immers beschermd?
Of toch niet...?
De gedocumenteerde historie laat zien hoe onrealistisch het is om vaccins blind te
vertrouwen. Sinds Edward Jenner in 1798 begon met zijn koepokvaccinaties ter
‘bescherming’ tegen menselijke pokken (twee volslagen verschillende ziekteverwekkers), is
het menselijk genoom niet alleen met dierlijke elementen gecorrumpeerd, maar heeft de
vaccinatiepraktijk talloze levens verminkt en/of deze vervroegd doen eindigen... En wat de
vermeende bescherming betreft, er is nog nooit een epidemie geweest in alleen de nietgevaccineerde bevolking, eerder andersom: als kind volledig gevaccineerde studenten
vielen in mei 2010 massaal ten prooi aan de bof...
En in de begintijd van de (gedwongen) koepokvaccinaties hebben wakkere artsen in vele
boeken en artikelen vastgelegd hoe zij kanker plotseling een enorme opmars zagen
maken... alleen in gevaccineerde personen. Maar hun geboekstaafde waarschuwingen zijn
categorisch ondergesneeuwd, statistieken van vaccinatie-resultaten zijn vanaf dag één
gemanipuleerd weergegeven.
De hypothese voor de werking van vaccinatie stoelt op de microbentheorie van Louis
Pasteur (1822-1895). Deze stelt dat één ziekteverwekker één gedaante heeft, en één ziekte
veroorzaakt (monomorfisme). Dit bijeen geplagieerd knutselverhaal herriep Pasteur op
zijn doodsbed. Daarmee bekende hij eindelijk zijn ongelijk ten opzichte van zijn tijdgenoot
Pierre Antoine Béchamp (1816-1908), die wetenschappelijk oneindig veel beter
gekwalificeerd was, en onder de microscoop het veelvormig gedrag van microben had
ontdekt: het pleomorfisme, ook wel polymorfisme genoemd.
Béchamp was er tijdens zijn vele microscopische onderzoekingen consistent getuige van
dat in een gezonde omgeving, microben zich weliswaar in meer vormen kunnen
presenteren, maar pas in een ongezonde omgeving zodanig van vorm en karakter
veranderen, dat zij zich ten slotte ziekmakend gaan gedragen.
Béchamp’s conclusie was dan ook: het gaat erom om het lichaam als geheel gezond te
maken en te houden. Tijdgenoot Claude Bernard (1813-1878) zat op dezelfde lijn als
Béchamp en ving dat verschijnsel in de term ‘bioterrein’. Niettemin verkoos Bernard zich
te associëren met Pasteur...
Dat Pasteur’s misleidende microbentheorie tot het uitgangspunt van de Westerse
geneeskunde werd gekozen, heeft onder meer te maken met het feit dat Pasteur zich zeer
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effectief had ingeschurkt bij Napoleon III, terwijl hij werd gefinancierd door de Franse tak
van de Rothschilds. Durfden zijn wetenschappelijke tijdgenoten daarom niet hardop te
zeggen dat ‘keizer’ Pasteur in werkelijkheid poedelnaakt was? http://www.whale.to/a/b/pearson.html,
http://www.susandoreydesigns.com/insights/pasteur-recant.htmlLouis

Vaccinatie is alleen al onlogisch omdat dit het milieu in het lichaam ingrijpend verandert:
De verwekker van een ziekte die men juist niet wil krijgen, spuit men heel diep het systeem
binnen, daarbij alle natuurlijke verdedigingsmechanismen omzeilend.
Theoretisch(!) is het beoogde effect daarvan dat het lichaam antilichamen (B-cellen) gaat
aanmaken tegen het ingespoten antigeen (de ziekmakende microbe).
En daarin zit een volgend onlogisch aspect, want zijn deze B-cellen de manier waarop het
lichaam zich van nature ontdoet van een
normaliter via de slijmvliezen
binnengekomen ziekteverwekker?
Neen.
In werkelijkheid bestaat het immuunsysteem
uit verschillende onderdelen, en vindt er
tussen het humorale-, en cellulaire deel
daarvan een intelligente samen-werking
plaats van ‘markeren’ (B-cellen) en
‘elimineren’ (T-cellen).
Eerst gaat de waarschuwingsploeg (B-cellen)
actief aan het werk, en daarna de
opruimbrigade (T-cellen). Nooit gelijktijdig.
Door de kunstmatige nadruk op de
productie van B-cellen ontwricht
vaccinatie dit natuurlijk evenwicht
en deze natuurlijke rolverdeling.
T-cellen (hier blauw gekleurd) zijn het belangrijkste
Erger nog: deze afgedwongen B-cel productie
verdedigingsmiddel van het immuunsysteem
verhindert het lichaam om het cellulaire afweersysteem in te zetten: de T-cellen, ofwel de ‘Pac-mannetjes’ die de gemarkeerde ziek
makende indringers moeten opruimen en vernietigen.
Nogmaals: vaccinatie brengt de ziekte heel diep het lichaam in, zonder enige hoop op
oplossing.
Waaraan bij vaccinatie ook weinig aandacht wordt besteed, of wat meestal zelfs ronduit
wordt gebagatelliseerd, is het feit dat ieder vaccin altijd veel meer in het lichaam
binnenbrengt dan alleen de bedoelde ziekteverwekker.
Daarom alleen al is het nuttig om de (artsen)bijsluiter te bestuderen. Het gaat hier om
chemische toevoegingen, verontreinigingen, en om restanten van stoffen en materialen uit
het productieproces. Deze variëren van giftige chemicaliën, tot dierlijk en/of menselijk
DNA en RNA, en onbekende hoeveelheden onbekende dierlijke virussen en bacteriën. Het
inspuiten van een dergelijk heksenbrouwsel verandert het interne milieu van het lichaam
dus aanzienlijk...
Het idee dat een laboratorium dat vaccins maakt, schoon en steriel is, blijkt een utopie.
Ook het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is enige tijd gesloten geweest wegens
onhygiënische omstandigheden, en in Merck vaccins zijn onlangs restanten krimpfolie
aangetroffen. Maar de firma Baxter Laboratories spant de kroon. Dit Amerikaanse
laboratorium verstuurde eind 2008/begin 2009 naar haar onder-aannemers in Europa 72
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kilo seizoensgriepvirus. maar die bleek besmet met dodelijk H5N1 (vogelgriepvirus). Eén
wakkere technicus in Tsjechië nam de zending niet klakkeloos aan en testte de inhoud op
fretten. Die stierven, en zo ontdekte hij de dodelijke ‘besmetting’. Was dat niet gebeurd,
dan was deze zending het ‘spontane’ begin geweest van de H5N1-pandemie die Ab
Osterhaus al sinds vele jaren met toenemende stelligheid op de Nederlandse televisie had
geadverteerd.
Bij die gelegenheid bleek ook dat de H5N1-vaccins allemaal al jarenlang klaar lagen. Maar
toen er plotseling, direct na de Tsjechische ontdekking, in Mexico op drie plaatsen tegelijk
één en hetzelfde ‘nieuwe’ virus losbarstte, moest er in deze vaccins razendsnel worden
overgeschakeld op deze ‘H1N1’-variant... Men deed dat, door de adjuvantia te handhaven
en alleen het virus eruit te vervangen.
Dat minster Klink ons Nederlands belastinggeld verkwanselde aan miljoenen doses van
deze nooit geteste vaccins, is onprettig. Dat daarvan het trieste resultaat is dat, net zoals in
Zweden en Finland, ook in Nederland verschillende kinderen en volwassenen slachtoffer
zijn geworden van narcolepsie (slaapziekte), is zeer ernstig.
Deze gang van zaken lijkt een herhaling van de overhaaste griepvaccinaties in 1976 in
Amerika, een actie die honderden slachtoffers achterliet met de verlammings-ziekte
Guillain-Barré.
VIDEO: Lethal Injection: The Story Of Vaccination
http://preventdisease.com/news/11/101811_ALERT-Canadians-Your-Flu-Vaccines-Contain-CarcinogensPesticides-and-Sterility-Agents.shtml

“Geen enkele vaccinpartij kan zijn bewezen veilig te zijn
voordat die aan kinderen is toegediend.”
Leonard Scheele, US Surgeon General
in een toespraak op een AMA-bijeenkomst in 1955
De uitleg van een Spaanse interniste over de gevaren van de in 2009 gespoten niet-geteste
H1N1-vaccins is glashelder: http://www.youtube.com/watch?v=A0JqQyl09zQ&feature=channel
Ieder vaccin belast het lichaam tot op de diepste niveaus (weefsels, bloed, DNA): niet
alleen met een ongewenste ziekteverwekker, maar ook met allerlei stoffen die niet van
nature in het lichaam thuishoren, en die daarom giftig zijn.
De effecten van lichaamsvreemde farmaceutische producten als medicijnen en vaccins
worden door de reguliere geneeskunde ‘bijwerkingen’ genoemd. Een meer correcte term
daarvoor is: ‘ongewenste negatieve effecten’. Immers, zo’n ‘bijwerking’ kan ook de dood
betreffen...
Iedere vaccin inhoud zet het lichaam aan tot de aanmaak van verdedigingsstoffen tegen de
binnengekomen gifstoffen: ontsteking veroorzakende cytokinen en glutamaat. Deze
agressieve substanties kunnen echter de grote concentratie van microglia in de hersenstam
aantasten: het hersengebied dat de autonome levens-functies van ademhaling en hart- en
vaatsysteem aanstuurt.
Deze cytokinenstorm kan ervoor zorgen dat een gevaccineerde baby sterft (wiegendood),
zo legt neurochirurg dr. Russell Blaylock uit. http://vaccineliberationarmy.com/category/rooms/
doctors-speak-out/

Overigens worden dergelijke gevolgen door de autoriteiten nooit aan de vaccinatie
toegewezen.
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Wat er in realiteit gebeurt, is dat vaccinatie de hersenen van een baby wekenlang letterlijk
in brand zet. Dit ‘hersenhuilen, gevolg van de onverdraaglijke pijnen daarvan, noemt het
RIVM een ‘normale’ reactie.
Wanneer het Rijksvaccinatieprogramma trouw wordt gevolgd, heeft een baby geboren na 1
augustus 2011 nog vóór zijn eerste verjaardag al 29 vaccins ingespoten gekregen, met
daarin totaal 69 verschillende ziektekiemen, naast grote hoeveel-heden aluminium en
andere stoffen die niet in zijn cellen en weefsels thuishoren.
In het onderzoek naar de ‘veiligheid’ van vaccins wordt nooit gekeken naar het stapeleffect
van al deze giftige inhoudsstoffen. En in de beoordeling van gemelde vaccinatieschade
betrekt men noch de eerder ontvangen vaccins, noch de mogelijke stapeling van de stoffen
vanuit andere bronnen dan de vaccins, bijvoorbeeld via de voeding (bewerkingen,
verpakkingen) en het milieu (pesticiden, chemtrails).

Melding van ongewenste negatieve effecten
Sinds 1 januari 2011 kunnen ongewenste negatieve effecten van
vaccinaties worden gemeld aan het
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, tel. 073.646.9703
onder vermelding van het partijnummer van het desbetreffend vaccin
Digitaal melden kan via het meldformulier op www.lareb.nl
De meldingen zelf laten ook te wensen over.
Wereldwijd wordt de melding van het werkelijk aantal gevallen van vaccinatie-schade
geschat op 1 tot 10%.
Om op basis van het ontbreken van voldoende reële cijfers, te blijven beweren dat
“vaccinatie veilig en effectief” is, is op z’n minst hoogst onwetenschappelijk!
De redenen voor deze geringe meldingsgraad zijn uiteenlopend:
• ouders realiseren zich vaak niet het verband tussen vaccinatie en gevolg;
• artsen nemen de ouders in hun klachten niet serieus;
• sommige artsen weigeren zelfs de melding te doen;
• ouders weten niet dat zij zelf kunnen melden, en/of weten niet waar;
• bij een kind dat schade vertoont als bloedingen en gebroken botten, geven artsen direct
de schuld aan de ouders. De term die daarvoor wordt misbruikt, is ‘Shaken Baby
Syndrome’ (SBS).
Iedere ouder moet weten:

Het verschil tussen
kindermishandeling
en vaccinatieschade (Shaken Baby Syndrome)
is eenvoudig meetbaar in het bloed van het slachtoffer:

Wanneer het niveau van vitamine C vrijwel ‘nul’ is is,
en het niveau histamine huizenhoog,
is er sprake van vaccinatieschade.
[Achtergrond info: Vitamine C helpt collageen te vormen. Vaten en botten bestaan
grotendeels uit collageen. Acute scheurbuik, ofwel een acuut vitamine C gebrek betekent:
bloedingen en gebroken botten...!]
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14. De gevolgen van vaccinatie in beeld
door Désirée L. Röver

© 2009

Wereldwijd worden de gevolgen van vaccinaties door de officiële instanties te kortdurend gemonitord. Dat
geldt al jaren voor de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RIVM wijst ernstige
negatieve gevolgen – zoals overlijden, 75 meldingen sinds 1995 – zelfs standaard af met: “Dat vaccinaties
leiden tot verminderde weerstand of verhoogde vatbaarheid ʻwordt niet door de literatuur ondersteundʼ.”
Ongeacht de leeftijd waarop iemand wordt gevaccineerd: in het lichaam en de hersenen vinden ALTIJD
reacties plaats op de vele gifstoffen, onbekende hoeveelheden dierlijk en menselijk DNA en RNA, en
vreemde eiwitten die met een vaccin mee worden binnen gespoten. (Zie Baarmoederhalskanker, HPVvaccins als een ʻdeus ex vaginaʼ , ISBN 978.90.202.03271).
De Hongaarse arts Hans Selye
ontdekte in 1937 dat wanneer
een mens of een zoogdier
(ongeacht de leeftijd) een
toxische lading binnenkrijgt –
bijvoorbeeld een vaccin – het
lichaam probeert om zich van
deze gifstoffen te ontdoen, in een
typerende serie van reacties. Dit
vaste patroon van activiteiten
(fasen) noemde hij het nonspecific stress syndrome.

Fase I -- alarm

uur 4; uur 13; uur 48

Het lichaam is acuut aangedaan:
alle verdedigingsmechanismen worden gemobiliseerd;
Er is een sterke stijging in de corticoïde activiteit;

Fase II -- weerstand

dag 5, 6 of 7; dag 10 of 11

Het lichaam is op het toppunt van weerstand tegen de giftige
stof(fen), infectie of letsel;

Fase III -- uitputting dag 14-16; dag 21-24; dag 28; dag 47
Dit is de meest kritische fase, iedere verdediging is uitgeput.
Het lichaam gaat nu ten onder, of weet zich weer te herstellen.

Rond 1987 deed de Australische
wetenschappelijk onderzoeker dr. Viera Scheibner daaraan een belangrijke toevoeging. In de computergrafieken van haar studies met een zuivere ademhalingsmonitor voor babyʼs ontdekte zij binnen Selyeʼs
Non-specific stress syndrome verschillende specifiek kritieke momenten. Toen zij die gegevens vergeleek
met die van gedocumenteerde gevaccineerde wiegendood babyʼs, bleken hun doodsmomenten te clusteren
rond deze typerende tijdstippen. En zo ontdekte dr. Scheibner het oorzakelijk verband tussen vaccinatie en
wiegendood. Aanvullend vond zij dat hoe jonger de desbetreffende baby was, des te eerder het kind de strijd
had verloren tegen de overmacht aan gifstoffen uit de ingespoten vaccins.
Tegenwoordig krijgt dr. Scheibner van ouders van over de hele wereld verzoeken om hen bij te staan in de
rechtszaken waarin zij worden beschuldigd van het schudden van hun baby: Shaken Baby Syndrome (SBS).
Dit is een pseudo-diagnose die niet alleen het verband ontkent tussen vaccinatie(s) en de dramatische
gevolgen daarvan, maar die bovendien de schuld voor de vaccinatieschade aan het kind verschuift naar de
ouders. Niet zelden worden ouders direct uit de ouderlijke macht ontzet.
De effecten van kindermishandeling en vaccinatieschade kunnen erg op elkaar lijken. Om het verschil vast
te stellen, is echter een simpele test van de niveaus van histamine en vitamine C in bloed en serum genoeg.
Deze laboratoriumtests worden echter nooit gedaan. Wereldwijd zitten daarom honderden ouders
onschuldig in de gevangenis op de aanklacht van kindermishandeling, terwijl ze alleen maar gehoorzaam
hun kind lieten vaccineren.
NB: De kans op schade zoals bij deze babyʼs, geldt voor iedere gevaccineerde, ongeacht de leeftijd...
Het vermijden van vaccins is het voorkómen van schade en verdriet!!! De medische aanslagen op het
lichaam door vaccins kunnen direct na inspuiting enigszins worden beperkt met behulp van grote
hoeveelheden vitamine C. In het naderhand ontdoen van vaccinatieschade kan homeopathie helpen.
Het lichaam gebruikt vitamine C voor het neutraliseren van ingenomen/ingeademde/ingespoten gifstoffen en
de daardoor veroorzaakte vrije radicalen-cascades: elektronendiefstallen die naar willekeur weefselschade
aanrichten. Naast een krachtige anti-oxidant is vitamine C een onontbeerlijke bouwstof voor collageen,
terwijl collageen weer onmisbaar is in de opbouw van vaten en botten. De mens maakt zelf geen vitamine C
aan en moet deze essentiële stof halen uit voeding of suppletie. Wanneer deze aanvoer ontbreekt, onttrekt
het lichaam in noodgevallen vitamine C aan de eigen weefsels. Met als gevolg: verzwakking van botten en
vaatwanden. En vandaar dat gevaccineerde ʻSBS-babyʼsʼ bloedingen en botbreuken vertonen...
Dankzij onderstaand schema met daarop de specifiek kritieke dagen na vaccinatie, weten ouders en
volwassen gevaccineerden waarop zij moeten letten, en wanneer zij in het bijzonder alert moeten zijn.
Een volledig ingevuld formulier biedt ouders, artsen en/of onderzoekers belangrijke, want tastbare informatie
over de werkelijke gevolgen van vaccins. Of... moet men niet vaccineren, en dus ook niet invullen?
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Naam:
.............................................................
Adres:
.............................................................
Geb.datum: .............................................................
Telefoon: ..............................................................

datum
vaccinatie

Vaccin(s): ................................................
Lot. no(s): ................................................
Priklocatie: ................................................
Gemeente: ................................................

.................

kritieke
dagen
omgerekend
naar datum

reactie(s)
(koorts, huilen, uitslag, overgeven, onrustig, niet willen
eten/drinken, stuipen, flauwvallen, slap worden, stoppen
met ademen, verlamming (Guillain-Barré), overlijden)

FASE I

Alarm

lichaam acuut aangedaan, verdediging gemobiliseerd

Weerstand

lichaam op toppunt van weerstand

Uitputting

verdediging uitgeput, kritieke fase

uur 4
uur 13
uur 48
FASE II
dag 5,
6, of 7
dag 10
of 11
FASE III
dag 14
dag 15

dag 16
dag 21
dag 22
dag 23
dag 24
dag 28
dag 47
Stuur dit formulier, of een bericht naar vaccinatiemeldpunt@verontrustemoeders.nl
Ⓒ 2010 Désirée L. Röver
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14.2 Aansprakelijkheidsformulier Vaccinatieschade
Voorafgaand aan vaccinatie in te vullen en ondertekenen!
Priklocatie :_______________________

Prikdatum :__________________________

1. Gegevens steller van aansprakelijkheid:
Voornaam

:____________________________

Achternaam :_____________________________

Adres

:____________________________

Plaats + PC :_____________________________

Geb. plaats :____________________________

Geb. datum :_____________________________

BSN

:____________________________

2. Gegevens ontvanger van het vaccin:
Voornaam

:____________________________

Achternaam :_____________________________

Adres

:____________________________

Plaats + PC :_____________________________

Geb. plaats :____________________________

Geb. datum :_____________________________

BSN

:____________________________

3. Aansprakelijkheidsstelling:
Hierbij stel ik (steller van aansprakelijkheid) de op deze priklocatie verantwoordelijk arts
dhr/mevr. ______________________________ persoonlijk aansprakelijk voor alle en iedere
gezondheidsschade die kan worden toegeschreven aan het/de hieronder beschreven vaccin(s):

4. Gegevens vaccin(s):
Merknaam :____________________________

Merknaam :____________________________

Partij nr.

Partij nr.

:____________________________

:____________________________

Exp. datum :____________________________

Exp. datum :____________________________

5. Gegevens prikker/verpleegkundige:

Gegevens arts:

Naam voluit :_____________________________

Naam voluit :_____________________________

Geb. datum :_____________________________

Geb. datum :_____________________________

Geb. plaats :_____________________________

Geb. plaats :_____________________________

6. Ondertekening:
Aldus naar waarheid ingevuld,
Handtekening

Handtekening

steller van aansprakelijkheid:

verantwoordelijk arts:

______________________________________
datum:

_______________________________________
datum:

(invullen en een kopie opsturen naar vaccinatiemeldpunt@verontrustemoeders.nl)
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15. Negatieve effecten na vaccinatie in de US
bij kinderen onder de 6 jaar
VAERS rapportages 1999 - 2002
Vaccine Adverse Event Reporting System [vgl. Lareb in NL]
DTP (difterie-tetanus-kinkhoest)
• 16 544 gesignaleerde bijwerkingen,
- waarvan 631 ziekenhuisopnames
- en 394 overlijdens
Griepvaccin
• 419 gesignaleerde bijwerkingen,
- waarvan 41 ziekenhuisopnames
- en 11 overlijdens
Hepatitis B
• 13 363 gesignaleerde bijwerkingen,
- waarvan 1 840 ziekenhuisopnames
- en 642 overlijdens
Hib (Haemophilus Influenzae type B) :
• 22 463 gesignaleerde bijwerkingen,
- waarvan 3 224 ziekenhuisopnames
- en 843 overlijdens
BMR (bof-mazelen-rode hond) :
• 18 680 gesignaleerde bijwerkingen,
- waarvan 1 736 ziekenhuisopnames
- en 110 overlijdens
Waterpokken (1995-2002) :
• 11 246 gesignaleerde bijwerkingen,
- waarvan 576 ziekenhuisopnames
- en 34 overlijdens

LET WEL:
• Wereldwijd wordt maar 1-10% van de negatieve vaccinatie-effecten gemeld.
• (Vaccinerende) artsen zijn niet verplicht negatieve vaccinatie-effecten te melden!
• Sinds 2002 zijn vaccins aanzienlijk giftiger geworden:
- door uitbreiding van het aantal stammen per desbetreffende ziekteverwekker;
- door uitbreiding van het aantal verschillende ziekteverwekkers per vaccin;
- door bredere toepassing van genetische manipulatietechnieken (DNA recombinatie).
‘Veiligheidsbewaking’
Hoe vaccins zich werkelijk in de mens gedragen, blijkt altijd pas achteraf: iedere
gevaccineerde is daarmee feitelijk een proefkonijn. Nadat een vaccin op de markt is, staan
in de bijsluiters de verschijnselen die dan blijken, vermeld onder ‘post marketing’ (vgl. de
narcolepsie na Pandemrix in 2009). Maar aangezien deze informatie geheel afhankelijk is
van de gedane meldingen, en deze bovendien belastend zijn voor de producent, blijft het de
vraag hoe betrouwbaar deze aanvullingen in de bijsluiters zijn... De studies, uitgevoerd
voor het verkrijgen van de goedkeuring, zijn immers ook vaak gemanipuleerd!
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16. APPENDIX - Vaccinatie gevolgen
F I G U R E 25 - C O U N T R I ES & N U M B E R
O F VA C C I N ES M A N D AT E D
U N D E R A G E 5 M ORTA L I TY R AT ES
9
8

Under Age 5 Mortality
7

Mortality Increase Trendline

6
5
4
3
2
1
0

Under Age 5 Mortality statistics derived from: World H ealth O rganization ! World
! H ealth Statistics 2009 Report http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table1.pdf
& Govt. M andated V accines figures derived from: G eneration Rescue Inc. 2009
!
http://www.generationrescue.org/documents/SPECIAL%20REPORT%20AUTISM%202.pdf
!

!

!!!

!
!

1887 - 1957 toename van ziekten
(The Poisoned Needle, H.1, p. 8)
Aandoening

Toename

krankzinnigheid

400%

kanker

308%

bloedarmoede

300%

epilepsie

397%

ziekte v. Bright (nefritis)
hart- en vaatziekten

179%

diabetes

1800%

polio
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Los Angeles, toename van ziekten na vaccinatie
(The Poisoned Needle, H.7, pag 74)

Ziekten

3 april 1954

10 juli 1954

(jaarlijks tot datum)

Vóór vaccinaties

Na vaccinatiecampagne

waterpokken

6.684

13.515

mazelen

4.056

13.912

bof

2.182

5.196

roodvonk

1.256

2.295

828

1.631

19.997

47.070

syfilis
Totaal van de 48
geregistreerde ziekten
!

90

F I G U R E 26 - U N D E R A G E 5 I N F L U E N Z A D E AT HS
B E F O R E A N D A F T E R U.S. C D C M A N D AT ES
F L U VA C C I N ES I N E A R LY C H I L D H O O D

80

Influenza Deaths C hildren Under Age 5

70
60
50
40
30
20
10

!"##$%&'"()&*)&+,,+&-&.-&/"01"#$2&
3"%(4&-'5(1'**1&6(7&8"9950$2&50&:;<&&

0

1999

2000

2001

2002

2003

Under Age 5 Influenza Mortality statistics derived from: C enter for Disease Control
V ital Statistics Reports covering Y ears 1999-2003 reported in M iller, N. Z., V accine
Safety M anual, New A tlantean Press, Sante Fe, New M exico, 2008, p. 97.

!

! !!!
!

En ook deze grafiek spreekt voor zich...

!
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17. APPENDIX
Internationaal overzicht vaccins bij BioPharma
www.biopharma.com
Dit is een website die uitgebreide informatie verschaft over in de VS en Europa
goedgekeurde farmaceutisch producten.
Interessant daarbij is vooral om te kijken naar de (serie van) bedrijven die
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van die producten.
Universiteiten, laboratoria en farmaceutische bedrijven en multinationals die wij
zien als elkaars concurrenten, blijken vaak verrassend innig samen te werken...

Bij ieder product staat deze zelfde opmerking vermeld:

This is a free, public record extracted from BIOPHARMA:
Biopharmaceutical Products in the U.S. and European Markets, the
only biopharmaceuticals information resource/reference (at
www.biopharma.com). You can view partial, truncated product
monographs and most indexing terms. For further information about
BIOPHARMA, see the description/flyer, published reviews, and the
public Products Database and Companies Database. Contact the
author/publisher regarding database subscriptions.

Op de volgende pagina’s volgt een weergave van de informatie,
door BioPharma.com bijeengebracht over de vaccins die ook worden gebruikt
in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

OVERZICHT vaccins RVP 2012

Désirée L. Röver

ⓒ 2012

www.desireerover.nl

04/15

52

Measles Mumps & Rubella Vaccine/Merck

Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine Live - M-M-R II vaccine
Company involvement:
• Merck & Co., Inc. -- Manuf. ; R&D ; Tech. ; USA mark. ; Intl. mark.
• Sanofi Pasteur S.A. -- Parent
• Sanofi Pasteur MSD -- Europe mark.

Partial monograph text:
493
Measles Mumps & Rubella Vaccine/Merck
Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine Live - M-M-R II; M-MRVAXPRO
• Status: approved; marketed
• Organizations involved:
Merck & Co., Inc. – Manuf.; R&D; Tech.; USA mark.; Intl. mark.
Sanofi Pasteur MSD – Europe mark.
Cross ref: See the entries for component vaccines – Measles Virus Vaccine Live
(Attenuvax) (#491); Rubella Vaccine Live (Meru-vax II) (#533), and Mumps Virus
Vaccine Live (Mumps-vax) (#504).
• Description: Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live or M-M-R II is a
lyophilized formulation combining three live vaccines: 1) Attenuvax (Measles Virus
Vaccine Live), an attenuated live measles virus derived from Enders’ attenuated
Edmonston strain and propagated in chick embryo cell culture; 2) Mumpsvax
(Mumps Virus Vaccine Live), Jeryl Lynn (B level) strain of mumps virus
propagated in chick embryo cell culture; and 3) Meruvax II (Rubella Virus Vaccine
Live), Wistar RA 27/3 strain of live attenuated rubella virus propagated in WI-38
human diploid lung fibroblasts.
M-M-R II formerly contained Albumin (Human) as a cell culture media
component, but now contains recombinant Saccharomyces cerevisiea (yeast)expressed human albumin (Recombumin or rHA from Novozymes Biopharmac ...
truncated (just the beginning)

•
•
•
•
•
•
•

Nomenclature:
Measles Mumps & Rubella Vaccine/Merck [BIO]
M-M-R II [TR in U.S. and other countries]
M-M-RVAXPRO [TR in Europe; reg. to Sanofi Pasteur MSD]
Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine Live [FDA]
MMR Vaccine [SY]
NDC 0006-4749-00; NDC 0006-4681-00; NDC 0006-4682-00 [NUM NDC]

•

FDA Class: Biologic PLA (Product License Application, http://
www.biopharma.com/CBERtoCDER.html )
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•
Index Terms:
Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
bovine materials used<!-- bovinesource -->
◦
chicken source materials
◦
human materials used<!-- humansource -->
◦
live microorganisms (as active agent)
◦
vaccines, combination
◦
vaccines, live
◦
vaccines, viral
◦
yeast source materials
◦
yeast source materials
Regulatory/Status Index:
◦
approvals, FDA, as biologic
◦
EU200 Currently Approved in EU
◦
UM001 Marketed Product in US
◦
US200 Currently Approved in US
◦
EM001 Marketed Product in EU
Biological Index:
◦
cells, human <!-- humancellculture -->
◦
chicken embryo (egg) culture
◦
Ender strain, measles virus
◦
Jeryl Lynn strain, mumps virus
◦
mammalian cell culture
◦
measles virus, Edmonston strain
◦
measles virus, Ender strain
◦
mumps virus Jeryl Lynn strain
◦
RA 27/3 Wistar Inst. strain, rubella virus
◦
rubella virus Wistar Inst. RA 27/3 strain
◦
virus culture
Chemical Index:
◦
Albumin (Human)
◦
bovine serum, fetal
◦
gelatin (bovine source)
◦
neomycin
◦
octanoic acid
◦
polysorbate 80(Tween 80)
◦
Recombumin
◦
sodium chloride
◦
sodium phosphate
◦
sucrose
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Measles Mumps & Rubella Vaccine/GSK
Measles, mumps and rubella vaccine - Priorix
Company involvement:
• GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D ; Tech.
• GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Intl. mark. ; Europe mark. ; Parent co. ; Australia/NZ
mark.

Partial monograph text:
493.5
Measles Mumps & Rubella Vaccine/GSK
Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine Live - Priorix
Status: marketed in Europe, Australia and other countries; not approved in the U.S.
Organizations involved:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) – Manuf.; R&D; Tech.;
GlaxoSmithKline plc (GSK) – Europe mark.; Parent
Cross ref: See the entry for M-M-R II, the comparable vaccine distributed in the U.S.
and the entries for similar related component vaccines – Measles Virus Vaccine Live
(Attenuvax); Rubella Vaccine Live (Meruvax II), and Mumps Virus Vaccine Live
(Mumpsvax).
Description: Priorix is a lyophilized formulation combining three live vaccines: 1)
Measles Virus Vaccine Live, an attenuated live measles virus derived from Schwarz'
strain and propagated in chick embryo cell culture; 2) Mumps Virus Vaccine Live,
RIT 4385, a type of Jeryl Lynn mumps virus strain propagated in chick embryo cell
culture; and 3) Rubella Virus Vaccine Live, Wistar RA 27/3 strain of live attenuated
rubella virus propagated in human diploid MRC-5 cells. After mixing with the water,
each 0.5 ml dose contains not less than the following amounts of each virus type:
10.sup.3 CCID.sub.50 measles virus (Schwarz strain), 10.sup.3.7 CCID 50 mumps
virus (RI ... truncated (just the beginning)

•
•

Nomenclature:
Measles Mumps & Rubella Vaccine/GSK [BIO]

•
Index Terms:
Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
chicken source materials
◦
human materials used<!-- humansource -->
◦
vaccines, combination
◦
vaccines, live
◦
vaccines, viral
Regulatory/Status Index:
UM999 Not Available/Not Marketed in US
US000 never filed/no plans
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Biological Index:
◦
cells, human <!-- humancellculture -->
◦
chicken embryo (egg) culture
◦
mammalian cell culture
◦
measles virus Schertz strain
◦
mumps virus Jeryl Lynn strain
◦
rubella virus Wistar Inst. RA 27/3 strain
◦
Schertz strain, measles virus
Chemical Index:
◦
alanine
◦
arginine
◦
aspartic acid
◦
cysteine
◦
cystine
◦
glycine
◦
histidine
◦
hydroxproline
◦
isoleucine
◦
lactose
◦
leucine
◦
lysine
◦
methionine
◦
neomycin sulfate
◦
phenylalanine
◦
proline
◦
serine
◦
sorbitol (E420)
◦
threonine
◦
tryptophan
◦
valine
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DTaP-Hib-Polio Vaccine/Sanofi
Diphtheria & Tetanus Toxoids & Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed
plus Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine plus Poliovirus
Vaccine Inactivated (Human Diploid Cell) - Pentacel; ActHIB plus
Quadracel; Pediacel
Company involvement:
◦
Sanofi Pasteur S.A. -- Manuf. ; Intl. mark. ; Parent
◦
Sanofi Pasteur Inc. -- USA mark.
◦
Sanofi Pasteur Ltd. -- Manuf. ; R&D ; Tech. ; Canada mark.

Partial monograph text:
445
DTaP-Hib-Polio Vaccine/Sanofi Haemophilus b Conjugate
Vaccine [Tetanus Toxoid Conjugate] - ActHIB Reconstituted with
Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Vaccine
Adsorbed Combined with Poliovirus Vaccine Inactivated - Pentacel;
Diphtheria & Tetanus Toxoids & Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed
plus Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine plus Poliovirus
Vaccine Inactivated (Human Diploid Cell); ActHIB plus Quadracel;
Pediacel
Status: approved in U.S. in 2008; fully blended version marketed in European
countries
Organizations involved:
Sanofi Pasteur Ltd. – Manuf; R&D; Tech.; Canada mark.
Sanofi Pasteur Inc. – USA mark.
Sanofi Pasteur S.A. – Manuf.; Intl. mark.; Parent
Sanofi Pasteur MSD - Europe mark.
Cross ref: See the entries for component vaccines – Diphtheria & Tetanus Toxoids &
Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed (DTP vaccine; Tripedia); Poliovirus Vaccine
Inactivated (Human Diploid Cell); and Haemophilus influenzae type b (Hib)
vaccines (ActHIB and OmniHIB). See the entries for Acellular Pertussis Vaccine
Products; Diphtheria and Pertussis Toxoids and Pertussis Vaccine (DTP/DTaP)
Products; Haemophilus b Vaccine Products; Tetanus Toxoid Products; and
Diphtheria Toxoid Products (#418).
Description ... truncated (just the beginning)

•
•
•
•
•

Nomenclature:
DTaP-Hib-Polio Vaccine/Sanofi [BIO]
Pentacel [Canada]
Pediacel [some European countries]
Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Adsorbed, Inactivated
Poliovirus and Haemophilus b Conjugate (Tetanus Toxoid Conjugate) Vaccine
[FDA]
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•
•
•
•
•

Haemophilus b Conjugate Vaccine [Tetanus Toxoid Conjugate] - ActHIB
Reconstituted with Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Vaccine
Adsorbed Combined with Poliovirus Vaccine Inactivated [Canada official name]
ActHib + Quadracel [SY]
Diphtheria & Tetanus Toxoids & Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed plus
Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine plus Poliovirus Vaccine Inactivated
(Human Diploid Cell) [SY]
NDC 49281-510-05 [NDC]
FDA Class: BLA Biologic (Biologics License Application, http://
www.biopharma.com/CBERtoCDER.html)

•
Index Terms:
Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
bovine materials used<!-- bovinesource -->
◦
bovine materials used<!-- bovinesource -->
◦
conjugates
◦
vaccines, bacterial
◦
vaccines, combination
◦
vaccines, toxoids (inactivated toxins)
Regulatory/Status Index:
◦
approval pending, U.S.
◦
not available in U.S., currently (not marketed; includes intermediates,
components, etc.)
◦
not available, currently, in EU or European countries (not marketed)
◦
EU000 Not yet/Never filed with EU
◦
UM001 Marketed Product in US
◦
US200 Currently Approved in US
◦
EM999 Not Available/Not Marketed in EU
Biological Index:
◦
African green monkey kidney cells
◦
bacterial culture <!-- bacterialculture -->
◦
Bordetella pertussis
◦
Clostridium tetani
◦
Corynebacterium diphtheriae
◦
MRC-5 cells
◦
Vero cells
◦
Vero cells
Chemical Index:
◦
2-phenoxyethanol
◦
acellular Pertussis Vaccine
◦
aluminum phosphate
◦
bovine serum albumin
◦
Diphtheria Toxoid
◦
formaldehyde
◦
gluteraldehyde
◦
Haemophilus influenzae type b capsular polysaccharide (PRP)
◦
Inactivated Polio Vaccine (IPV)
◦
neomycin
◦
pertactin (69 kDa protein)
◦
Pertussis Vaccine Adsorbed, Acellular
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◦
◦
◦
◦
◦
◦

polymyxin B sulfate
polyribosylribitol phosphate
polysorbate 80 (Tween 80)
streptomycin
Tetanus Toxoid
Water for Injection

DTaP-HBV, rDNA-Hib-IPV/GSK
Combined Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, Hepatitis B,
inactivated Poliovirus and Haemophilus influenzae type b vaccine Infanrix Hexa
Company involvement:
◦
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D ; Tech.
◦
GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.
◦
GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Parent

Partial monograph text:
439
DTaP-HBV, rDNA-Hib-IPV/GSK Combined Diphtheria, Tetanus,
acellular Pertussis, Hepatitis B, inactivated Poliovirus and Haemophilus
influenzae type b vaccine; Infanrix Hexa
Status: marketed in Europe
Organizations involved:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – Manuf.; R&D; Tech.; Europe mark.
GlaxoSmithKline plc – Parent
Cross ref.: See the entries for DTaP Vaccine/GSK (Infanrix); Poliovirus Vaccine
(IPV)/GSK; Hepatitis B Vaccine, rDNA/GSK (Engerix-B); and Haemophilus b
Vaccine/GSK (OmniHIB). See also the entries for Diphtheria Toxoid Products;
Tetanus Toxoid Products; Pertussis Vaccines, Acellular; Polio Vaccine Products;
Hepatitis B Virus Vaccine Products; and Haemophilus b Vaccine Products. See also
DTaP-Hib-HBV, rDNA-IPV/Sanofi (HEXAVAX), another vaccine with the same
basic components.
Description: Infanrix Hexa refers to lyophilized (freeze-dried) and aqueous
formulations of a hexavalent (six component) combination vaccine containing
diphtheria toxoid, tetanus toxoid, three acellular pertussis antigens [pertussis toxoid
(PT); filamentous hemagglutinin (FHA); and pertactin], recombinant
Saccharomyces cerevisiae (yeast)-expressed hepatitis B virus surface antigen
(HBsAg); three strains of inactivated poliovirus (IPV); ... truncated (just the
beginning)
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•
•
•
•

Nomenclature:
DTaP-HBV, rDNA-Hib-IPV/GSK [BIO]
Combined Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, Hepatitis B, inactivated
Poliovirus and Haemophilus influenzae type b vaccine [EU common name]
Infanrix Hexa [TR]

•
Index Terms:
Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
conjugates
◦
recombinant DNA
◦
vaccines, bacterial
◦
vaccines, combination
◦
vaccines, toxoids (inactivated toxins)
Regulatory/Status Index:
◦
not available in U.S., currently (not marketed; includes intermediates,
components, etc.)
◦
EU200 Currently Approved in EU
◦
UM999 Not Available/Not Marketed in US
◦
US000 never filed/no plans
◦
EM001 Marketed Product in EU
Biological Index:
◦
bacterial culture <!-- bacterialculture -->
◦
Clostridium tetani
◦
Corynebacterium diphtheriae
◦
Haemophilus influenzae type b
◦
hepatitis B virus (HBV)
◦
poliovirus type 1
◦
poliovirus type 2
◦
poliovirus type 3
◦
Saccharomyces cerevisiae (yeast)
Chemical Index:
◦
Diphtheria Toxoid
◦
filamentous hemagglutinin (FHA), Bordetella pertussis
◦
formaldehyde
◦
Haemophilus influenzae type b capsular polysaccharide (PRP)
◦
pertactin (69 kDa protein)
◦
Pertussis Vaccine Adsorbed, Acellular
◦
Poliomyelitis Vaccine
◦
polyribosylribitol phosphate (PRP)
◦
Tetanus Toxoid
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Hepatitis B Vaccine, rDNA/GSK

Hepatitis B Vaccine (Recombinant) - Engerix-B
Company involvement:
◦
Genentech, Inc. -- Tech.
◦
Chiron Corp. -- Tech. ; Patent dispute
◦
Biogen Corp. -- Former
◦
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf.
◦
Washington Research Foundation (WRF) -- Tech.
◦
GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.
◦
GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Intl. mark. ; Parent
◦
University of California -- R&D ; Tech.
◦
Novartis AG -- Parent
◦
SmithKline Beecham Biologicals S.A. -- R&D ; Tech. ; Former
◦
City of Hope National Medical Center -- R&D ; Tech. ; Patent dispute
◦
University of Washington -- Tech.
◦
Biogen Idec, Inc. -- Tech.

Partial monograph text:

175
Hepatitis B Vaccine, rDNA/GSK Hepatitis B Vaccine (Recombinant) Engerix-B
Status - approved; marketed
Organizations involved:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – Manuf.
GlaxoSmithKline Inc. – USA mark.
GlaxoSmithKline plc – Parent; Intl. mark.
SmithKline Beecham plc – R&D; Tech.; Former
Biogen Idec, Inc. – Tech.
Biogen Corp. – Former
University of Edinburgh – R&D; Tech.
Genentech, Inc. – Tech.
University of Washington – Tech.
University of California – Tech.
Washington Research Foundation – Tech.
Chiron Corp. – Patent dispute; Tech.
Novartis AG – Parent
City of Hope Medical Center – R&D; Tech; Patent dispute
Cross ref.: See the Hepatitis B Virus Vaccine Products entry in the Vaccines
section, and the other hepatitis B virus vaccine entries above. See also a double
combination vaccine incorporating Engerix-B – Hepatitis A Inactivated & Hepatitis
B (Recombinant) Vaccine or Twinrix).
Description: Hepatitis B Vaccine (Recombinant) or Engerix-B refers to aqueous
formulations of a recombinant nonglycosylated hepatitis B virus surface (s) antigen
(HBsAg) from hepatitis B virus subtype adw2 produced by transformed
Saccharomyces cerevisiae (yeast) strain DC5 (RT4376) as a suspension adso ...
truncated (just the beginning)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nomenclature:
Hep. B Vaccine, rDNA/GSK [BIO]
Engerix-B [TR]
Hepatitis B Vaccine (Recombinant) [FDA]
HBsAg, rDNA [SY]
hepatitis B virus surface antigen, recombinant [SY]
Tecnoquim [TR foreign]
m.w. = 24
FDA Class: Biologic; PLA 87-0556

•
Index Terms:
Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
expression, yeast <!-- yeastexpression-->
◦
recombinant DNA
◦
vaccines, subunit
◦
vaccines, viral
◦
yeast source materials
Regulatory/Status Index:
◦
approvals, FDA, as biologic
◦
exempt from CBER lot release requirements
◦
EU200 Currently Approved in EU
◦
SM001 Commerical Marketed Product
◦
US200 Currently Approved in US
◦
EM001 Marketed Product in EU
Biological Index:
◦
2150-2-3, Saccharomyces cerevisiae (yeast) strain
◦
ARG3 gene termination sequence
◦
ATCC 20705
◦
DC5 (RT4376), Saccharomyces cerevisiae (yeast) strain
◦
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) promoter
◦
hepatitis B virus (HBV)
◦
hepatitis B virus subtype adw2
◦
hepatitis B virus surface antigen (HBsAg)
◦
pRIT12363 plasmid
◦
Saccharomyces cerevisiae (yeast) strain 2150-2-3
◦
Saccharomyces cerevisiae (yeast) strain DC5 (RT4376)
Chemical Index:
◦
aluminum hydroxide
◦
cesium chloride (CsCl)
◦
disodium phosphate
◦
sodium dihydrogen phosphate
◦
thimerosal (mercury derivative)
◦
thiocyanate
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Haemophilus b Conjugate Vaccine (Tetanus Toxoid Conjugate) - Hiberix
•

Company involvement:
◦
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D ; Tech.
◦
GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.
◦
GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Intl. mark. ; Parent co.

Partial monograph text:
456.5
Haemophilus b Vaccine/GSK Haemophilus b Conjugate Vaccine
(Tetanus Toxoid Conjugate) - Hiberix
Status: marketed in U.S., EU and most countries worldwide
Organizations involved:
GlaxoSmithKline Biologics S.A. – Manuf.; R&D; Tech.
GlaxoSmithKline Inc. – USA mark.
GlaxoSmithKline plc – Intl. mark.; Parent
Cross ref: See the Haemophilus b Vaccine Products entry (#453).
Description: Haemophilus b Conjugate Vaccine (Tetanus Toxoid Conjugate)] or
Hiberix is a lyophilized (freeze-dried) formulation of Haemophilus b capsular
polysaccharide (polyribosyl-ribitol-phosphate [PRP]), prepared from culture of
Haemophilus influenzae type b strain 20,752 in a synthetic medium that undergoes
heat inactivation and purification chemically conjugated to tetanus toxin from
Clostridium tetani grown in a semi-synthetic medium detoxified with formaldehyde
and then purified. The capsular polysaccharide is covalently bound to the tetanus
toxoid. After activation with cyanogen bromide and derivatization with an adipic
hydrazide spacer, the Hib polysaccharide is coupled to tetanus toxoid via
carbodiimide condensation. After purification, this conjugate is lyophilized in the
presence of lactose as a stabilizer. The vaccine meets ... truncated (just the
beginning)

•
•
•
•

Nomenclature:
Hiberix [TR]
Haemophilus b Conjugate Vaccine (Tetanus Toxoid Conjugate) [FDA]
NDC 58160-806-05 [NDC]

•

FDA Class: Biologic BLA

•

Index Terms:

Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
conjugates
◦
vaccines, bacterial
◦
vaccines, subunit
Regulatory/Status Index:
◦
accelerated approval (based on surrogate endpoints) (FDAapproved)
◦
approvals, FDA, as biologic
◦
EU200 Currently Approved in EU
◦
UM001 Marketed Product in US
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◦
US200 Currently Approved in US
◦
EM001 Marketed Product in EU
Biological Index:
◦
20,752, Haemophilus influenzae type b strain
◦
bacterial culture <!-- bacterialculture -->
◦
Clostridium tetani
◦
Haemophilus influenzae type b strain 20,752
Chemical Index:
◦
carbodiimide condensation
◦
cyanogen bromide
◦
formaldehyde
◦
lactose
◦
lyophilized (freeze-dried)
◦
sodium chloride
◦
Tetanus Toxoid

HPV vaccine, rDNA/GSK
Cervarix; HPV-16/18 L1 AS04 vaccine; human papilloma virus (HPV) types 16
and 18 L1 virus-like particles, recombinant with 3-deacy-lated
monophosphoryl lipid A (MPL) plus aluminum [AS(04)] adjuvant
•

Company involvement:
◦
Merck & Co., Inc. -- Tech.
◦
MedImmune, Inc. -- R&D ; Tech.
◦
Corixa Corp. -- Manuf. other ; R&D ; Tech.
◦
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D
◦
AstraZeneca plc -- Parent
◦
GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.
◦
CSL Ltd. -- Tech.
◦
University of Rochester -- R&D ; Tech.
◦
GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Intl. mark. ; Parent
◦
University of California -- R&D
◦
University of Colorado -- Tech.
◦
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) -- Tech.
◦
Boyce Thompson Institute for Plant Research -- Tech.
◦
University of Queensland -- Tech.
◦
Georgetown University -- R&D ; Tech.
◦
Pennsylvania State University -- R&D
◦
Ribi ImmunoChem Research, Inc. -- R&D ; Tech. ; Former
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Partial monograph text:
185
HPV vaccine, rDNA/GSK Cervarix; HPV-16/18 L1 AS04 vaccine; human
papilloma virus (HPV) types 16 and 18 L1 virus-like particles, recombinant with 3deacylated monophosphoryl lipid A (MPL) plus aluminum [AS(04)] adjuvant
Status: BLA approved in Oct. 2009; approved in EU in Sept. 2007
Organizations involved:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – Manuf.; R&D; Tech.
GlaxoSmithKline, Inc. – USA mark.
GlaxoSmithKline plc – Intl. mark.; Parent
MedImmune, Inc. – R&D; Tech.
AstraZeneca plc – Parent
Corixa Corp. – Manuf. other; R&D; Tech.
Ribi ImmunoChem Res., Inc. – R&D; Tech.; Former
University of Rochester – R&D; Tech.
Georgetown University – R&D
University of California – R&D
Pennsylvania State University. – R&D
Boyce Thompson Inst. for Plant Research – Tech.
University of Colorado – Tech.
Deutsches Krebsforschungszentrum – Tech.
Texas A&M University – Tech.
Merck & Co., Inc. – Tech.
CSL Ltd. – Tech.
University of Queensland – Tech.
UniQuest Ltd. – Tech.
Cross ref.: See the entries for Human Papillomavirus (HPV) Vaccines, and
recently-approved, Gardasil, from Merck. See the entry for Monophosphoryl Lipid A
(MPL) concerning the novel adjuvant used in Cervarix.
Description: Cervar ... truncated (just the beginning)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nomenclature:
Papillomavirus (human types 16, 18) [INN]
HPV vaccine, rDNA/GSK [BIO]
Cervarix [TR]
HPV-16/18 L1 AS04 vaccine [SY]
human papilloma virus (HPV) type 16 and 19 L1 proteins, recombinant with 3deacylated monophosphoryl lipid A (MPL) plus aluminum [AS(04)] adjuvant [SY]
MEDI-501, MEDI-503 and MEDI-504 [SY for early versions]
m.w. = 55
FDA Class: Biologic BLA (Biologics License Application, http://
www.biopharma.com/CBERtoCDER.html)

•
Index Terms:
Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
cancer vaccines
◦
expression, baculovirus
◦
expression, insect cells
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◦
recombinant DNA
◦
vaccines, cancer
◦
vaccines, subunit
◦
vaccines, viral
Regulatory/Status Index:
◦
application expected (2007/8) in Europe (EU or European countries)
◦
approval pending, U.S.
◦
not available in U.S., currently (not marketed; includes intermediates,
components, etc.)
◦
not available, currently, in EU or European countries (not marketed)
◦
EU200 Currently Approved in EU
◦
UM001 Marketed Product in US
◦
US200 Currently Approved in US
◦
EM001 Marketed Product in EU
Biological Index:
◦
ATCC CRL 10859 and 10860
◦
baculovirus expression
◦
BTI-TN5B1-4
◦
cabbage looper Trichoplusia ni High Five cell line
◦
caterpillar cells
◦
Hi-5 Rix4446 cells
◦
High Five cell line
◦
human papillomavirus (HPV) type 11 L1 virus-like particles (VLPs)
◦
Trichoplusia ni High Five cells
Chemical Index:
◦
3-deacylated monophosphoryl lipid A
◦
aluminium hydroxide, hydrated
◦
AS(04) adjuvant
◦
casamino-acids
◦
human papillomavirus (HPV) type 16 L1 virus-like particles (VLPs)
◦
monophosphoryl lipid A (MPL)
◦
sodium chloride
◦
sodium dihydrogen phosphate dihydrate
◦
Sterile Water for Injection
◦
virus-like particles (VLPs), human papillomavirus (HPV)
◦
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Pneumococcal Vaccine(7)-CRM197

Pneumococcal 7-valent Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein) Prevnar; Prevenar; Streptococcus pneumoniae capsular antigen-Diphtheria
CRM197 protein conjugate vaccine; PCV7
•

Company involvement:
◦
Wyeth -- World mark. ; Parent
◦
Lederle Labs./Wyeth -- Manuf. ; R&D ; Tech.
◦
Praxis Biologics, Inc. -- R&D ; Tech.
◦
University of Rochester -- Tech.
◦
Cardinal Health, Inc. -- Manuf. other

Partial monograph text:
513
Pneumococcal Vaccine(7)-CRM197 Pneumococcal 7-valent
Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein) - Prevnar; Prevenar;
Strepto-coccus -pneumoniae capsular antigen–Diphtheria CRM197 protein conjugate vaccine; PCV7
Status: approved; marketed
Organizations involved:
Wyeth/Lederle Labs. – Manuf.; R&D; Tech.
Wyeth – World mark.; Parent
Cardinal Health, Inc. – Manuf. other
Praxis Biologics, Inc. – R&D; Tech.; Former
University of Rochester – Tech.
Cross ref: See the Pneumococcal Vaccines entry; and the entry for Prevnar 13, which
is slated to replace this product. See also the entry (#457) for Haemophilus b
Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein Conjugate) or HibTITER also
involving CRM197-conjugate bacterial polysaccharide.
Description: Pneumococcal 7-valent Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197
Protein) or Prevnar (PCV7) is a heptavalent (7-antigen-containing) aqueous
formulation of partially hydrolyzed capsular (outer coat) polysaccharide and
oligosaccharide antigens from seven Streptococcus pneumoniae bacteria serotypes
(4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, and 23F) individually cultured, purified, chemically
conjugated to diphtheria CRM197 carrier protein, and adsorbed on aluminum
phosphate adjuvant.
CRM197 (CRM; cross- ... truncated (just the beginning)

•
•
•
•
•
•
•

Nomenclature:Pneumococcal Vaccine(7)-CRM197 [BIO]
Prevnar [TR current U.S.]
Prevenar [TR former; used prior to approval]
Pneumococcal 7-valent Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein) [FDA]
PCV7 [SY]
PncCRM [SY]
Streptococcus pneumoniae capsular antigen-Diphtheria CRM197 protein conjugate
vaccine [SY]
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•

NDC 0005-1970-67 [NDC]

•

FDA Class: Biologic BLA

•
Index Terms:
Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
blockbuster sales (over $1 billion/year)
◦
bovine materials used<!-- bovinesource -->
◦
conjugates
◦
glycoconjugates
◦
vaccines, bacterial
◦
vaccines, subunit
◦
vaccines, toxoids (inactivated toxins)
Regulatory/Status Index:
◦
approvals, FDA, as biologic
◦
priority review status
◦
EU200 Currently Approved in EU
◦
UM001 Marketed Product in US
◦
US200 Currently Approved in US
◦
EM001 Marketed Product in EU
Biological Index:
◦
bacterial culture <!-- bacterialculture -->
◦
Corynebacterium diphtheriae
◦
CY medium
◦
peptone (medium)
◦
soy peptone
◦
Streptococcus pneumoniae
Chemical Index:
◦
aluminum phosphate
◦
ammonium sulfate
◦
bacterial capsular polysaccharides
◦
Corynebacterium diphtheriae CRM197 protein
◦
CRM197 protein
◦
polysaccharides, bacterial capsular
◦
Streptococcus pneumoniae capsular polysaccharides
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Pneumococcal Vaccine-HiD

Synflorix; Streptorix; Pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae
Protein D conjugate vaccine; PHiD-CV; Streptococcus pneumoniae capsular
antigens--Haemophilus influenzae protein D conjugates vaccine
•

Company involvement:
◦
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D ; Tech. ; Intl. mark.
◦
GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Parent co.

Partial monograph text:
513.5
Pneumococcal Vaccine-HiD Synflorix; Streptorix;
Pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae Protein D
conjugate vaccine; PHiD-CV; Streptococcus pnuemoniae capsular
antigen--Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine
Status: approved in EU in March 2009
Organizations involved:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) – Manuf.; R&D; Tech.; Intl. mark.
GlaxoSmithKline plc – Parent
Cross ref: See the Pneumococcal Vaccines entry (#512). See the entry above for
Prevnar, against which this vaccine will compete.
Description: Synflorix is a formulation of Pneumococcal non-typeable
Haemophilus influenzae Protein D conjugate vaccine (PHiD-CV), a decavalent (10antigen-containing) vaccine composed of partially hydrolyzed capsular (outer coat)
polysaccharide and oligosaccharide antigens from ten Streptococcus pneumoniae
bacteria serotypes (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) individually cultured,
purified, with 8 of the antigens chemically conjugated to Haemophilus influenzae
protein D from a non-typeable strain of H. influenzae, one conjugated to a
Diphtheria toxoid carrier protein and another conjugated to a Clostridium tetani
(tetanus) toxoid carrier protein.
The H. influenzae protein D carrier is, itself, ant ... truncated (just the
beginning)

•
•
•
•
•
•
•

Nomenclature:
Pneumococcal Vaccine-HiD [BIO]
Synflorix [TR]
Streptorix [TR former]
Pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae Protein D conjugate candidate
vaccine (PHiD-CV) [SY]
Streptococcus pneumoniae capsular antigens--Haemophilus influenzae protein D
conjugates vaccine [SY]
FDA Class: Biologic BLA
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•
Index Terms:
Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
glycoconjugates
◦
Streptococcus pneumoniae capsular antigens
◦
vaccines, bacterial
◦
vaccines, subunit
◦
vaccines, toxoids (inactivated toxins)
Regulatory/Status Index:
EU200 Currently Approved in EU
■
UM999 Not Available/Not Marketed in US
■
US000 never filed/no plans
■
EM001 Marketed Product in EU
■
Biological Index:
◦
bacterial culture <!-- bacterialculture -->
◦
Corynebacterium diphtheriae
◦
Streptococcus pneumoniae
Chemical Index:
◦
bacterial capsular polysaccharides
◦
conjugates
◦
Haemophilus influenzae Protein D
◦
polysaccharides, bacterial capsular
◦
Protein D, Haemophilus influenzae
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Influenza Vaccine, H5N1/GSK
Prepandrix; Pandemrix - influenza virus H5N1, inactivated, vaccine, with AS03
adjuvant; bird flu vaccine; avian influenza vaccine; pandemic influenza
vaccine
Company involvement:
• GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D ; Tech. ; Europe mark.
• GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Parent
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) -- R&D ; Tech. ; USA mark.

Partial monograph text:
485
Influenza Vaccine, H5N1/GSK Pandemic Influenza vaccine,
surface antigen, inactivated; influenza vaccine, pandemic - Prepandrix;
Pandemrix H5N1; influenza virus H5N1 vaccine; bird flu vaccine;
influenza virus H5N1, inactivated, vaccine; avian influenza vaccine;
influenza H5N1 virus (A/Indonesia) vaccine
Status: vaccine approved in EU in May 2008; being added to U.S. and other
countries’ stockpiles
Organizations involved:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – Manuf.: R&D; Tech.; Europe mark.
GlaxoSmithKline plc – Parent
Centers for Disease Control & Prevention (CDC) – R&D; Tech.; U.S. mark..
Description: Prepandrix “prepandemic vaccine” is a conventional egg-cultured
inactivated influenza virus H5N1 (A/VietNam/1194/2005 NIBRG-14) clade 2
inactivated split-antigen vaccine. Sodium deoxycholate and formaldehyde are used
for virus inactivation. The H5N1 clade 2 bulk material is being manufactured from a
laboratory version seed virus of the wild-type virus provided by the U.S. Centers for
Disease Control and Prevention (CDC). The reference virus, A/Vietnam/1194/2004
(H5N1) NIBRG-14, was developed using reverse genetics, with reassortment strain
combining the H5 and N1 segments to with an influenza virus PR8 strain backbone.
In addition ... truncated (just the beginning)

Nomenclature:
•
Influenza Vaccine, H5N1/GSK [BIO]
•
Prepandrix [TR]
•
Pandemrix [TR]
•
Pandemic Influenza vaccine, surface antigen, inactivated [EU]
•
Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) A/
VietNam/1194/2004 NIBRG-14 [EU]
•
Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split, inactivated, adjuvanted) [EU]
•
avian influenza vaccine [SY]
•
bird flu vaccines [SY]
•
influenza H5N1 virus (A/Indonesia)vaccine [SY]
•
influenza vaccine, pandemic [SY]
•
influenza virus H5N1, inactivated, vaccine with AS03 adjuvant [SY]
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Index Terms:
Product Class Index:
◦
biopharmaceutical products
◦
bovine materials used<!-- bovinesource -->
◦
chicken source materials
◦
vaccines, inactivated
◦
vaccines, subunit
◦
vaccines, viral
Regulatory/Status Index:
◦
biodefense stockpile (U.S.)
◦
biodefense stockpile, European countries
◦
controlled/gov’t distribution in European counties
◦
controlled/gov’t distribution in U.S.
◦
EU200 Currently Approved in EU
◦
EU666 Biodefense stockpile
◦
UM100 Controlled/Gov't Distribution in US
◦
US666 Biodefense stockpile
◦
EM160 Controlled/Gov't Distribution in EU
Biological Index:
◦
chicken embryos (eggs)
◦
influenza virus, H5N1
◦
virus culture
Chemical Index:
◦
alpha-tocopherol
◦
aluminum adjuvant
◦
AS03 adjuvant
◦
Daronrix
◦
disodium phosphate
◦
formaldehyde
◦
magnesium chloride
◦
octoxynol 10
◦
polysorbate 80 (Tween 80
◦
potassium chloride
◦
potassium dihydrogen phosphate
◦
sodium chloride
◦
sodium deoxycholate
◦
squalene
◦
thiomersal (mercury derivative)
◦
vitamin E

Dit is het ‘mock-up’ H5N1 vogelgriepvaccin
op basis waarvan in 2009 inderhaast
de H1N1-variant werd vormgegeven.
(zie volgende pagina)
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Influenza vaccine, H1N1/GSK

•

•

Are you other than a biotech/pharmaceutical professional looking for
pandemic influenza vaccine information? As one of the few Web sites
providing information about biopharmaceutical products, 1,000s of
persons not knowledgeable concerning these products are now coming
to this site looking for information that this site was not designed to
provide! This is the free, public database portion of BIOPHARMA:
Biopharmaceutical Products in the U.S. and European Market. This database
is here to give prospective subscribers (biotechnology/pharmaceutical
professionals) an idea of its content and utility, nothing more. The information
presented here is purposely incomplete (just a sampling).
Looking for the "666" vaccine conspiracy? I'm sorry to disappoint
you. Various anti-vaccine Web sites allege hidden meanings in the use of
"666" embedded within the indexing terms of this and other products. Various
3-digit repeats, e.g., "999," are used within alpha-numeric index term
notations (short unique codes assigned for convenience to index terms) and
have no other meaning as used by this author. For example, "US666" and
"EU666" indicate products are being held within the U.S. or European
governments' biodefense or other stockpiles of pharmaceuticals to be used in
emergency situations. And "US999" and "EU999" designate products as not
available/marketed in the U.S. or Europe. These number sequences are not
meant to imply or indicate anything unholy, evil, sinister, conspiratorial or
otherwise.

This is a free, public record extracted from BIOPHARMA: Biopharmaceutical
Products in the U.S. and European Markets, the only biopharmaceuticals
information resource/reference (at www.biopharma.com). You can view partial,
truncated product monographs and most indexing terms. For further information
about BIOPHARMA, see the description/flyer, published reviews, and the public
Products Database and Companies Database. Contact the author/publisher
regarding database subscriptions.

Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine - Pandemrix H1N1;
influenza A/California/07/2009 (H1N1)v vaccine; 2009-H1N1 vaccine;
H1N1 2009 influenza vaccine; swine flu vaccine

Company involvement:
◦
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- R&D ; Tech. ; World mark.
◦
GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.
◦
GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Intl. mark. ; Parent co.
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Partial monograph text:
483.7
Influenza vaccine, H1N1, AS03GSK
Pandemic influenza vaccine (H1N1) 1 (split virion, inactivated,
adjuvanted) A/California/7/2009 (H1N1)v like strain (X-179A) Pandemrix; Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine; influenza A/
California/07/2009 (H1N1)v vaccine; 2009-H1N1 vaccine; H1N1 2009
influenza vaccine; swine flu vaccine
Cross ref.: See the Influenza H1N1 Vaccine Products and Influenza Vaccine
Products entries.
Status: "mock approval" in European Union in 2008; being distributed for the
2009/10 flu season by various European and other countries; not approved in the
U.S.
Organizations involved:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) – Manuf; R&D; Tech.;World mark. [sales to
governments]
GlaxoSmithKline Inc. (GSK) – USA mark.
GlaxoSmithKline Inc. (GSK) – Parent
Cross ref.: See the Influenza H1N1 Vaccine Products and Influenza Vaccine
Products entries. See also the Influenza Vaccine, H5N1/GSK entry for the analogous
H5N1 vaccine.
Description: Pandemrix is an aqueous formulation of a sodium deoxycholate-split
formaldehyde-inactivated influenza H1N1 vaccine containing inactivated split
reassortment pandemic strain A/California/07/2009 (H1N1)v-like strain (X-179A),
the "reference strain," based o ... truncated (just the beginning)

•
•
•
•
•
•
•

Nomenclature:
Influenza vaccine, H1N1/GSK [BIO]
Pandermix H1N1 [TR]
Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine [FDA]
2009-H1N1 vaccine; H1N1 2009 influenza vaccine [SY]
influenza A/California/07/2009 (H1N1)v vaccine [SY]
swine flu vaccine [SY]

•
Index Terms:
Product Class Index:
◦
chicken source materials
◦
nonrecombinant
◦
vaccines, inactivated
◦
vaccines, subunit
◦
vaccines, viral
Regulatory/Status Index:
EU200 Currently Approved in EU
■
UM999 Not Available/Not Marketed in US
■
US001 FDA application expected
■
EM160 Controlled/Gov't Distribution in EU
■
Biological Index:
◦
chicken embryo (egg) culture
◦
influenza A/California/7/2009 (H1N1)v
◦
influenza A/California/7/2009 (H1N1)v NYMC X-179A virus
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◦
influenza A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1) NIBRG-14 virus
◦
influenza NIBRG-14 virus
◦
NIBRG-14, influenza A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1) virus
◦
virus culture
Chemical Index:
◦
AS03
◦
DL-alpha-tocopherol (vitamin E)
◦
formaldehyde
◦
hemagglutinin (HA) antigen, influenza A virus
◦
magnesium chloride
◦
polysorbate 80 (Tween 80)
◦
potassium chloride
◦
potassium dihydrogen phosphate
◦
sodium chloride
◦
sodium deoxycholate
◦
sodium phosphate
◦
squalene
◦
thimerosal (mercury derivative)
◦
Water for injections

Chimera als zinnebeeld van vaccinatie...
De KHIMAIRA (of Chimera) was een monsterlijk beest dat het platteland van Lyka in
Anatolië onveilig maakte. Het was een samengesteld wezen, met het lichaam en de kop van
een leeuw, de kop van een geit groeiend uit de rug, de uiers van een geit en de staart van
een slang. (Louvre, Parijs).
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18.

APPENDIX Wiegendood
Wereldexpert vaccinatieschade dr. Viera Scheibner
citerend uit onderzoek in 1992:
“Het serum van een wiegendood baby is zo giftig,
dat al de kleinste hoeveelheid daarvan,
onder de huid gespoten van een muis,
deze doodt.”
Goldwater PN, Reappraisal of the SIDS enigma: An epidemiological and clinical
pathological approach, J.Paed. Child Health, 1992, 28. Suppl.1:S21-25
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Archie Kalokerinos M.D.
Clemetson, Dr. C.A.B.
[Book Dec 2002] Vitamin C, Infectious Diseases, and Toxins: Curing the
Incurable---Thomas E. Levy, M.D., J.D.
Vaccinations & Ascorbic Acid - Shorts - Brief Article
[2004] Eradicate Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) Now! by Jonathan
Campbell
C. Alan B. Clemetson, M.D. Vaccinations, Inoculations and Ascorbic Acid The
Journal of Orthomolecular Medicine Vol. 14, 3rd Quarter 1999
The Answer to Crib Death “Sudden Infant Death Syndrome” (SIDS) Joseph G.
Hattersley
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