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”Letterlijk miljoenen kinderen zijn getroffen 
door een verouderde vaccinpolitiek die op geen enkele manier is gebaseerd 

op enig wetenschappelijk principe, studie, of onderzoek van de data.”
Russell Blaylock, neurochirurg

in ’Regimentation in Medicine and the Death of Creativity’ 

Duizenden verslagen van officieel orthodox medisch onderzoek laten niets aan duidelijkheid te 
wensen over. Vaccinatie is niet wat ouders en artsen denken dat het is, een relatief veilige manier 

om kinderen te beschermen tegen infectieziekten.
De waarheid die uit deze uitvoerige rapporten te voorschijn komt, is grimmig: vaccinatie herbergt 

zeer grote risico's en is bovendien ineffectief.
De overmacht aan rationele feiten die de emotionele mantra ’Vaccinaties zijn veilig en effectief’  
weerleggen, zijn in de loop van de jaren gepubliceerd in verschillende gerenommeerde medische 
tijdschriften. Ontdaan van het stof dat zij in bibliotheken stonden te verzamelen, heeft Dr. Viera 

Scheibner’s deze in haar boeken ’Vaccination’ en ’Behavioural Problems in Childhood’ helder 
op een rij gezet en in perspectief gebracht. Bewijsmateriaal dat niet alleen de grondvesten zal doen 
schudden onder het wereldbeeld van ouders, maar vooral ook dat van het referentiekader van menig 

Westers geschoolde arts.

Halve waarheden
Iedereen, waar ook ter wereld, wordt vroeg of laat geconfronteerd met het fenomeen 
vaccinatie. In landen waar vaccinatieprogramma's verplicht zijn, zoals in de Verenigde 
Staten, blijft ouders helaas weinig anders over dan te gehoorzamen, de enige uitweg is 
weigering op grond van geloofsovertuiging. In andere landen realiseren ouders zich 
meestal niet dat ze mogelijkheid tot weigering hebben, omdat ze eenvoudigweg nooit op 
die basisoptie attent zijn gemaakt. Sterker nog, de argumenten waarmee hun 
referentiekader van hogerhand wordt gevuld, versluieren de noodzaak om zich zeer 
kritisch op te stellen. In het boekje ’Vaccinaties voor kinderen en jongeren – Antwoorden op veel  
gestelde vragen’ dat in Nederland vroeger samen met de eerste oproep tot vaccinatie bij 
jonge ouders op de mat viel, staat ”Het immuunsysteem is onuitputtelijk”. De auteur, de 
TNO-jeugdarts Ruud J.F. Burgmeijer, liep zelf encefalitis op vanwege een pokken-
revaccinatie rond zijn 20ste (een maar al te bekend gevolg van dit vaccin). Tijdens zijn 
lezingen laat deze spreekbuis voor het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu: 
het instituut met de langste neus van Nederland) zijn pro-vaccinatie pleidooien vergezeld 
gaan van citaten en grafieken zonder enige bronvermelding. Keukentafelstatistieken? 

Wanneer ouders besluiten hun kind niet te vaccineren, wordt uit alle macht geprobeerd 
om hen van dat idee af te brengen. In Australië – waar vaccinatie net als in Nederland niet 
is verplicht – staat na de tweede computergestuurde herinnering ogenblikkelijk een 
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verpleegster op de stoep, spuit in de aanslag, ongeacht dat daar – eveneens net als in 
Nederland – in de wet is vastgelegd dat een patiënt vóór iedere medische handeling op de 
hoogte moeten worden gesteld van alle mogelijke negatieve gevolgen, zelfs wanneer de 
patiënt daar zelf niet naar vraagt…

“Eén enkel vaccin, gegeven aan een baby van zes pond, 
staat gelijk aan 30 vaccinaties op dezelfde dag gegeven 

 aan een volwassene van 90 kilo.”
dr. Boyd Haley, professor en voorzitter 

van de faculteit chemie van de universiteit van Kentucky (2001).

Voorlichting onvolledig en eenzijdig
Verplicht tot vaccineren of niet, wereldwijd worden ouders systematisch onvolledig of 
verkeerd voorgelicht over de ernstige risico's die vaccins in zich dragen. Nogmaals, het 
informatieboekje dat de Nederlandse provinciale ent-administraties lange tijd met de 
eerste oproep meestuurden, geeft een wel zeer éénzijdige voorlichting, evenals de nieuwe 
versie daarvan, de informatie op overheidswebsites.

Ook producenten van vaccins maken de gedachte dat vaccinaties niet veilig zijn, steeds 
openlijk belachelijk. Artsenopleidingen gaan niet dieper op de materie in dan te herhalen 
dat vaccineren veilig en effectief is. Autoriteitsfiguren als artsen zijn dus in veel gevallen 
zelf onvoldoende op de hoogte, of zelfs als in een soort religie ronduit misleid, en zijn 
daardoor naar ouders simpelweg een doorgeefluik van onbewuste onwaarheden. 
Consultatiebureau-artsen die ouders meer over de negatieve gevolgen willen vertellen, 
worden door het RIVM daarin actief ontmoedigd. De anno 2010 85 jaar oude Haarlemse 
arts Hans Moolenburgh ziet de gevaren wel degelijk, en schrijft in een reactie op een van 
mijn columns over dit onderwerp in het blad Arts & Apotheker: ”Ik fulmineer op mijn 
spreekuur al 30 jaar tegen te vroege en te vele entingen, en ik behandel nog wekelijks 
kinderen met vaccinatieschade”. 

Andere agenda?
Bertrand Russell (1872-1970) was behalve filosoof en Nobelprijswinnaar (1950, literatuur), 
ook een fanatiek aanhanger van de eugenetica. Deze boterzachte wetenschap van de 
’verbetering’ van het menselijk ras die in werkelijkheid volkenmoord is, begon bij de neef 
van Darwin, Francis Galton, breidde zich uit naar Amerika (Margaret Sanger, Planned 
Parenthood) en werd door Hitler toegepast in het grootste ‘veldexperiment’ ooit. 
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De (politieke) beslissing van wie mag zich voortplanten en wie wordt gesteriliseerd, is 
uitgemond in wereldwijd gedwongen sterilisaties die tot op de dag van vandaag 
voortduren. Onder meer in de één-kind-politiek in China, en andere (volken)moord 
activiteiten, vaak uitgevoerd door organisaties die op het eerste gezicht menslievend 
lijken, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze VN-tak is in werkelijkheid een 
volle dochter van een Brits-Zwitsers-Amerikaans farmaceutisch kartel dat onder meer 
vaccins voor onvruchtbaarheid ontwikkelt en toedient. 

Bertrand Russell, telg uit een van de vier families rondom Galton die gezamenlijk het 
ideaal van een superras probeerden uit te voeren door alleen onderling te trouwen, 
noemde vaccinatie ’een chemische lobotomie’: een farmaceutische ingreep in de 
hersensubstantie, waardoor de hersenfuncties gedeeltelijk worden uitgeschakeld. Domme 
mensen zijn immers gemakkelijker te beheersen… In zijn boek The Impact of Science on 
Society uit 1952 beschrijft hij op pagina 62 (editie 2003) hoe voeding, injecties (vaccinaties 
dus) en gerechtelijke bevelen – diet, injections and injunctions – de middelen zijn voor het 
creëren van een geprogrammeerd en volgzaam volk.

Ruim 50 jaar later lijkt onze voeding op de Westerse supermarktschappen – bewerkt, 
verarmd, genetisch gemanipuleerd, en vergiftigd met chemische E-nummers – in niets 
meer op het oorspronkelijk voedingspakket. Dit pseudovoer maakt dat wij nog maar op 
40% van ons oorspronkelijk potentieel kunnen opereren. De vetzucht-epidemie is in 
werkelijkheid een teken van ondervoeding: van tekorten in micronutriënten zoals 
vitaminen en mineralen, onontbeerlijk voor een compleet lichamelijk en geestelijk 
functioneren door een correcte aanmaak en werking van hormonen, enzymen etc.

In het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden steeds meer vaccins opgenomen, het 
HPV-vaccin, het duurste vaccin ooit, is per september 2009 de meest recente toevoeging, 
op de hielen gevolgd door een Hepatitis B vaccin voor baby’s, een gifbom met aluminium 
èn kwik, toe te dienen in de eerste 48 uur van hun bestaan...

Een vaccin parabel
Stel, het is vakantie. Bij het boodschappen doen móet je dus je kleine 
kinderen wel meenemen. 
In de winkel is het erg druk, en bij de kassa’s staat een file. 
Je kinderen ontdekken een bak met een nieuw soort snoep en komen 
zeuren of je die wilt kopen. 
Vanwege de lange wachttijd heb je tijd om verpakking te lezen. 
Als inhoudsstoffen staan daarop vermeld: ‘kwikverbindingen, 
aluminiumzouten, vreemd DNA en RNA, dierlijke eiwitten...’. 
Mogen jouw kinderen dit snoep hebben? 
Nee. Natuurlijk niet.

Maar waarom laat je dan -- zonder enige bijsluiter te lezen --vaccins 
met precies diezelfde stoffen rechtstreeks in hun bloedbaan spuiten? 
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Hepatitis B is een ziekte uit het Verre Oosten. De reden dat in de VS baby’s, geboren in het 
ziekenhuis, onmiddellijk dit vaccin krijgen toegediend, is omdat in Amerika bloed-
producten worden ingevoerd afkomstig van (politieke) gevangenen in China.  
De manier waarop deze ingespoten giffen in Nederland worden opgedrongen, is een 
morele chantage die grenst aan regelrechte verplichting. 

In zijn boek Final Warning: A History of the New World Order Illuminism and the 
master plan for world domination (1994, http://www.scribd.com/doc/6490535/Final-Warning-
A-History-of-the-New-World-Order) nam David Rivera als Appendix A een document op dat 
bekend staat als ‘Het Geheim Convenant van de Iluminati’.
Enkele relevante citaten daaruit zijn:

“Een illusie zal het zijn, zo groot, en zo omvangrijk dat die valt buiten hun 
vermogen tot waarnemen. Zij die het wel zien, zullen worden bestempeld als 
idioten. 
Wij zullen aparte partijen vormen, zodat zij de verbanden tussen ons niet zien. 
Omwille van die illusie zullen we ons gedragen alsof we niet zijn verbonden [denk 
hierbij aan farmaceutische industrie, DLR].
Wij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak, terwijl 
we doen voorkomen alsof we het tegenovergestelde nastreven. 
Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit 
in de gaten krijgen wat er aan de hand is.
Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers, en toevoegingen in 
eten, drinken, en in de lucht [E-nummers, fluoride, pesticiden, chemtrails]. De zachte 
metalen zullen hen het verstand doen verliezen [aluminium in vaccins, verpakking 
van voedingsproducten, infuusmaterialen, deodorants, zonnebrandmiddelen etc]. 
Van diverse fronten beloven we hen om geneesmiddelen te vinden, maar via die 
geneesmiddelen zullen we hen alleen maar nog meer gif toedienen.
Overal waar ze gaan of staan, zullen ze door gif worden overspoeld.
Zij die als vraagbaak dienen, zullen in onze dienst zijn om dit gif aan de man te 
brengen [Artsen als doorgeefluik voor de farmaceutische industrie].

Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij die met gif injecteren en hen ervan 
overtuigen dat dit voor hun bestwil is [vaccinaties, DLR].
Wij zullen daar vroeg mee beginnen, wanneer de hersenen nog jong zijn. 
[Klink regelde in 2010 als demissionair minister dat alle Nederlandse  baby’s direct na de 
geboorte een hepatitis B vaccinatie krijgen. DLR].
Wij zullen hun kinderen bestoken met wat ze het liefste hebben: suiker, snoepgoed 
Wanneer hun tanden door de suikers aangetast raken, zullen wij die vullen met 
metalen die hun hersenen vernietigen en hun toekomst stelen. [kwikhoudend 
amalgaam, DLR].
Wanneer hun leervermogen aangetast raakt, zullen wij medicijnen aanbieden 
die nog meer schade veroorzaken [vgl. ritalin, concerta, adderal] en die weer andere 
ziektes doen ontstaan, waarvoor we vervolgens nog weer meer medicijnen zullen 
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creëren” [SSRI’s, fluorhoudend prozac, fluor vernietigt 10 tot 15 punten van het IQ, 
DLR].

 
Wie herkent hierin niet -- precies zoals aangekondigd in de hierboven genoemde citaten -- 
de vele vaccinaties en chemicaliën in de voeding als de opmaat naar ADHD, het 
voorportaal van de kindercocaïne ’ritalin’? 

De bemoeizucht door de overheid en de ontkenning van onze vrije wil en vrije keuze is 
meer dan stuitend. Sinds 2008 hebben we een chip in ons paspoort en ons rijbewijs, en nog 
altijd dreigen het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het elektronisch kind dossier 
(EKD) te worden ingevoerd – waarmee alle gegevens van iedere burger op straat liggen, 
inclusief de eventueel daarin geslopen fouten. Onderstaand schema van massa-elektronica 
geeft op meer punten te denken... Stel dat onze huisarts ons al ter wille zou willen zijn in 
het toepassen van complementaire gezondheidsbenaderingen, dan wordt die deur via dit 
schema toenemend effectief dichtgeslagen. Burgers en artsen onder curatele van de 
zorgverzekeringen en de farmaceutische industrie... Totalitaire terreur in plaats van recht 
op onaantastbaarheid van het eigen lichaam (art. 11 van de Grondwet).

Veel van onze huisdieren hebben al een onderhuidse microchip – zodat wij er vast aan 
kunnen wennen dat die kankerverwekkende maatregel ook ons lichaam in wordt 
gedwongen. Overigens zijn vaccinaties al langere tijd het ideale vehikel voor nanochips: 
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antennes voor de stemming beïnvloedende elektromagnetische boodschappen die vanuit 
satellieten en de matrix van telefoonmasten op ons worden afgestuurd – met één druk op 
de knop heel Nederland dociel, depressief, of doodziek…

Standaardbehandeling... veilig?
Het fenomeen vaccinatie laat zien hoe weinig we ons bewust afvragen bij een 
gestandaardiseerde medische (be)handeling. 
Hoeveel 13- tot 16-jarige meisjes lieten zich in maart 2009 een levensgevaarlijk HPV-vaccin 
inspuiten ‘omdat de overheid zei dat het goed was’? Gelukkig liet de helft van de meisjes 
die waren ‘uitgenodigd’ een glashelder NEEN horen. 

”Het zijn sanitaire voorzieningen, dieet, zuivere lucht, 
kalmte, vertrouwen en hygiëne die de pokken modificeren. 
Deze manieren zijn stuk voor stuk goedkoper en veiliger, 

en te prefereren boven koepokvergif dat
– als het niet doodt – vaak tekent, verminkt, 
en het zaad zaait voor toekomstig eczeem, 
tumoren, steenpuisten, kankers en lepra.”  

J.M. Peebles, 1900
In het voorwoord van 

Vaccination a Curse and a Menace to Personal Liberty – 
with Statistics Showing Its Dangers and Criminality 

http://www.vaclib.org/books/archive1/index.htm

Er is tegenwoordig niet alleen geen leven zonder vaccinaties, de bezweringsformule 
’Vaccinaties zijn veilig en effectief’ strooit zand in de ogen van zelfs de meest kritische arts, 
ouder en patiënt. Voordat we zelfs een derdehands auto kopen, maken we eerst een 
proefrit. Maar we voordat we met een vaccin  een stortvloed van gifstoffen, 
verontreinigingen, vreemd DNA, onbekende virussen en andere ziekteverwekkers laten 
binnenspuiten in onszelf of onze kinderen, lezen we niet eens de bijsluiter... (Zie daarvoor 
op www.desireerover.nl mijn artikel RVP 2011 vaccins en inhoudsstoffen)

Terwijl het RIVM bij monde van Roel Coutinho in alle toonaarden ontkent dat vaccinatie 
een (ernstige) onderdrukking geeft van het immuunsysteem waardoor extra 
kwetsbaarheid ontstaat voor binnen en buiten het lichaam rondzwervende 
ziekteverwekkers, heeft professor Ab ‘vogelgriep’ Osterhaus op een EU-bijeenkomst in 
Annecy (2008) toegegeven dat de traditionele dierenvaccins de desbetreffende ziekte juist 
kunnen helpen verspreiden... 
Hetzelfde geldt voor mensen. De hypnose rond de vaccinatiepraktijk is echter zo sterk, dat 
wanneer een baby na een DKTP-injectie (van hemzelf of van iemand in de omgeving) 
vervolgens prompt kinkhoest krijgt en de longen uit z’n lijf hoest, de diagnose nooit 
kinkhoest is, maar ’pseudo-kroep’: het kind was immers gevaccineerd… Evenzo wordt 
polio ineens meningitis!
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Hoe was het leven vóór vaccinaties? Wat zeggen tijdgenoten van de invoering daarvan? 
In verschillende artikelen en boeken, geschreven rond 1900, laten artsen van de 
vaccinatietheorie geen steen op de andere. Dr. Walter Hadwen ziet in 1896  het verband 
tussen de in 1853 verplichte koepokvaccinatie, en de navolgende epidemieën van 
menselijke pokken, alsmede de toename in kanker. Dr. Clarke in Indianapolis ziet 200 
kankergevallen, maar geen enkele daarvan ooit in een ongevaccineerd persoon (Morris A. 
Bealle, The Drug Story, 1949, p. 143).  

Een ernstig waarschuwende stem van vandaag is die van de Australische dr. Viera 
Scheibner, een gepensioneerd wetenschappelijk hoofdonderzoeker, die met de meer dan 
100.000 pagina’s medische literatuur die zij bestudeerde, een wereldexpert is op het gebied 
van de gevolgen van vaccinaties. Zij zegt in haar boek Vaccinaties, een Medische Aanval op 
het Immuunsysteem (1993): ”Vanuit hun opleiding zijn artsen ervan overtuigd dat vaccinatie 
de interventie van de moderne geneeskunde is die het meest effectief is in het voorkomen 
van lijden, en het redden van levens. De meeste artsen zijn er ook van overtuigd dat de 
afname in epidemische infectieziekten zoals polio en pokken, één van de succesverhalen is 
van massale vaccinatieprogramma’s. Deze beweringen zijn op geen enkele manier 
onderbouwd. Vaccinatie heeft voor de reguliere geneeskunde als doel het uitroeien van 
infectieziekten. De ziekten die zij beschouwen als slecht en lastig, zijn in feite de manier 
waarop de natuur het onrijpe immuunsysteem van kinderen voorbereidt en uitdaagt.” 

De vaccinatiepolitiek, voornamelijk gericht op de grijpbare groepen als baby’s, 
schoolmeisjes, reizigers, militairen, en bejaarden is vormgegeven op het – op z’n zachtst 
gezegd onvolledige – gedachtegoed van Jenner, Darwin en Pasteur, en is ooit begonnen 
vanuit één volksmythe over pokken. De realiteit van zowel die ziekte, als van vaccinaties, 
is een geheel andere dan al 130 jaar door de pro-vaccinators wordt volgehouden.
In het medische standaardwerk Harrison’s Principles of Internal Medicine (1970) staat: 
“Vaccins voorkomen geen ziekten, ze geven een chronische vorm van de ziekte, waardoor 
het lichaam antilichamen aanmaakt die helpen de ziekte te bestrijden.” Pardon?

Er is een groot verschil tussen humorale immuniteit (B-cellen) en cellulaire immuniteit (T-
cellen). Deze twee zijn altijd om beurten aan het woord: wanneer het humorale systeem 
actief is, is het cellulaire systeem passief. De antilichamen die door de B-cellen worden 
geproduceerd, zorgen ervoor dat de antigenen (virussen, bacteriën of kankercellen) door 
het immuunsysteem worden ‘gemerkt’ als entiteiten die moeten worden verwijderd. En 

Mythes over vaccinatie
• Vaccinaties zijn veilig en effectief;
• Vaccinaties zijn in het algemeen onschadelijk en geven slechts zelden (ernstige)
     complicaties;
• Vaccinaties  geven levenslang bescherming;
• Bij een te laag percentage gevaccineerden (kudde-immuniteit), ontstaat er gevaar 
     voor epidemieën; 
• Het gehele vaccinatiesysteem berust op wetenschappelijke feiten.
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dan is het de taak van de T-cellen om als Pac-mannetjes die gemarkeerde delen ‘op te 
eten’.  Vaccins activeren de B-cellen, en onderdrukken de T-cellen, terwijl de adjuvantia in 
een vaccin – giftige hulpstoffen zoals aluminium – de B-cellen nog meer hyperactief 
maken... En dit mondt uit in auto-immuniteit: de antilichamen vallen de eigen weefsels 
aan.

De merkwaardige basis van vaccinatie
De vaccinatiegedachte is gebaseerd op twee misvattingen: die van Edward Jenner, en die 
van Louis Pasteur.
Louis Pasteur (1822-1895) poneert de gedachte van het monomorfisme (eenvormigheid) van 
ziekteverwekkers en formuleert van daaruit zijn microbentheorie (germ theory): 
ziektekiemen kunnen worden geclassificeerd in vaste, en onveranderlijke species en 
genera; iedere species veroorzaakt specifieke ziekten. Binnen en buiten het lichaam 
vertoont zo’n ziektekiem zich in slechts één enkele, altijd dezelfde gestalte. 

Op zijn doodsbed rectificeert Pasteur zijn stelling, en geeft hij zijn tijdgenoot Antoine 
Béchamp (1816-1908) gelijk: ”Ce n’est pas le microbe, c’est le terrain” (het gaat niet om de 
microbe, het gaat om de omgeving): een gezond lichaam kan zelf ziektekiemen beheersen. 
Op basis van wat Béchamp onder zijn microscoop ziet, formuleert hij de principes van 
polymorfisme (het beginsel van de veelvormigheid van een organisme, denk maar aan een 
vlinder) en van symbiose (vreedzaam en wederzijds profijtelijk naast elkaar bestaan). In zijn 
boek Les Microzymas (1883) verklaart Béchamp hoe alle dierlijke en plantaardige cellen 
minuscule moleculaire granulen bevatten (microzymen) die blijven voortbestaan, ook nadat 
het organisme zelf is gestorven (wanneer iemand sterft, gaan die aan het werk om het 
lichaam te laten ontbinden). Microzymen vormen de bron van fermentatie, en van daaruit 
kunnen ook micro-organismen ontstaan. Ziekte wil zeggen dat deze microzymen in het 
lichaam door de omstandigheden worden gedwongen van aard te veranderen, een 
omkeerbaar proces. C’est le terrain: het goed-, of kwaadaardige gedrag van deze microben 
wordt bepaald door de staat van het lichaam (bijvoorbeeld het zuur-base evenwicht), en 
deze is te beïnvloeden – onder meer met voeding, fysieke en geestelijke omstandigheden, 
etc. 

Met andere woorden, Béchamp zag dat een gezond lichaam niet ziek wordt door een 
ziekteverwekker van buiten, maar een lichaam in een ongezonde staat maakt zelf 
ziekteverwekkende micro-organismen! 

”Ooit geloofde ik in Jenner.
Ooit geloofde ik in Pasteur.

Ik geloofde in vaccinatie.
Ik geloofde in vivisectie.

Maar door diep nadenken
 veranderde ik mijn inzichten.”

Dr. Walter R. Hadwen (1854-1932)
Winnaar van de gouden medaille voor geneeskunde en chirurgie (1891)
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Sinds het omarmen van Pasteur’s misleide microbentheorie (germ theory) – want zoals 
gebruikelijk werd zijn rectificatie daarvan genegeerd – richt de Westerse medische 
wetenschap zich op het doden van ziektekiemen. Behalve – naar men hoopt – de 
desbetreffende ziekteverwekker, vernietigen antibiotica echter ook de goedaardige 
darmbacteriën die onontbeerlijk zijn voor een goed functioneren van het 
immuunsysteem… En daarnaast blijkt deze benadering vooral therapieresistente 
ziektekiemen te kweken, want om het vege lijf te redden, veranderen deze microben 
simpelweg van structuur… precies volgens het principe dat Béchamp en vele anderen zo 
duidelijk hebben beschreven! 

Jenner en zijn wisseltruc met pokken
Het begrip vaccinatie is ook niet te bespreken zonder de Britse Jezuïet Edward Jenner 
(1749-1823,) en de manier waarop hij de wereld heeft verdwaasd met zijn folkloristische 
verwisseling van koepokken (cowpox, orthpoxvirus, variolae vaccinae) en menselijke 
pokken (smallpox, variola virus). Jenner, die zijn artsentitel voor  £15 kocht bij een Schotse 
universiteit, is daarmee de eerste die een verbinding maakt tussen een ziekte bij dieren en 
een ziekte bij mensen. Later gebruikt Charles Darwin dit principe om ons te doen geloven 
dat we van de apen afstammen… Zijn evolutietheorie smijt God het raam uit, en 
verwijdert met de zelfde machtige beweging het Intelligent Ontwerp uit alle schoolboeken.
Jenner woont op het platteland van Gloustershire waar de lokale boeren het bijgeloof 
hebben dat het oplopen van koepokken als een amulet werkt tegen het krijgen van 
menselijke pokken. Koepokken is een virale infectie die koeien oplopen wanneer zij 
worden gemolken door mensen met ongewassen of bloedende handen. De symptomen 
zijn wat blaasjes op de uier, zonder verdere of ernstige bijkomstigheden.

De term vaccinatie staat voor het proces waarbij een verzwakte vorm van een ziekte aan 
patiënten  wordt toegediend als een manier om hen immuniteit te geven tegen een meer 
ernstige vorm van de desbetreffende ziekte. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord 
voor koe, ’vacca’, in een verwijzing naar het koepokvirus (variolae vaccinae) dat Jenner 
gebruikte om te vaccineren tegen de compleet andere entiteit van de menselijke pokkenziekte 
(variola virus), een ziekte die zeer ernstig en dodelijk was vanwege het ontbreken van 
kennis over immuniteit en de rol daarin van vitaminen, voeding en hygiëne. Het 
koepokbijgeloof was zo krachtig dat kinderen die na een koepokvaccinatie waren 
overleden aan menselijke pokken, op hun overlijdenscertificaat als doodsoorzaak 
waterpokken (chickenpox, varicella zoster virus) kregen vermeld. In werkelijkheid gaat het 
hier dus ineens om drie totaal verschillende ziekteverwekkers… een prachtige goocheltruc 
voor het manipuleren van de statistieken.  Is dit nu wetenschap?

Met het in een open kras op de arm in de bloedstroom binnenbrengen van het pus van 
koeien (maar ook van varkens of paarden) is Jenner de eerste die het menselijk genoom 
vervuilt met dierlijk DNA en RNA...

Menselijke pokken komen voor in vuiligheid en onhygiënische omstandigheden, het 
variolavirus wordt verspreid door bedwantsen (cimex lectuaris, don’t let the bed bugs bite 
you!). Het is overigens geheel afhankelijk van de gezondheid en vitaminestatus van een 
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met menselijke pokken besmette persoon of h/zij een beetje ziek wordt, de ontsierende 
littekens krijgt, of aan de infectie sterft. Grote doses vitamine C blijken ook hier wonderen 
te doen. Dit alles is in 1896 zeer nauwkeurig beschreven door de arts dr. Walter R. Hadwen 
(1854-1932)  in zijn rede De Bewijslast tegen Vaccinatie. 
De menselijke pokkenziekte is een essentieel andere entiteit dan de door Jenner naar voren 
geschoven koepokken. De eerdere vorm van inenting tegen de (menselijke) pokken was de 
inoculatie met variola ofwel de variolatie, een methode geïmporteerd uit Turkije: op de huid 
wordt een minder ernstige vorm van (menselijke) pokken aangebracht. Hoewel deze 
manier van besmetting de kans op het meest ernstige ziektebeeld leek te doen afnemen, 
kon dit ook een dodelijke variant veroorzaken. Zoals zal blijken, is de ernst van de 
menselijke pokken (en polio en in feite alle infectieziekten) geheel afhankelijk van de 
conditie van de desbetreffende besmette persoon (immuunsysteem, nutriëntenstatus).

In navolging van de folklore (lees: onwetenschappelijke aanname) dat wie koepokken 
heeft gehad, geen menselijke pokken meer zal krijgen, gaat Jenner experimenteren. Hij wil 
weten of het koepokvirus (cowpox, variolae vaccinae) inderdaad in staat is om in mensen 
immuniteit te laten opbouwen tegen de geheel andere ziekte van de menselijke pokken 
(smallpox, variola virus/minor/major). Melkmeisjes lopen wel vaker koepokken op, dus 
wanneer één van hen zich daarmee bij hem meldt, grijpt Jenner de kans om zijn theorie te 
testen. Daartoe infecteert hij James Phipps, de zoon van zijn tuinman, met de koepokken 
van het melkmeisje. James wordt lichtelijk ziek en is binnen een week weer beter. De 
uitgevoerde handeling wordt inoculatie met vaccinia gedoopt, later kortweg ’vaccinatie’. 
Vervolgens probeert Jenner een variolatie bij James, die daar in het geheel niet meer op 
reageert. Jenner vaccineert zijn eigen zoon met een varkenspok. De jongen lijdt daarna aan 
een soort van neurologische schade die we tegenwoordig autisme noemen. Beide 
menselijke proefkonijnen sterven respectievelijk 20 en 21 jaar oud aan tuberculose, een 
ziekte die met koeien in verband staat.

Wat Jenner niet wist (hij had nog nooit van een 
virus gehoord), is dat wanneer een persoon 
menselijke pokken oploopt, nadat h/zij moedwillig 
met koepokken werd besmet (vaccinatie), deze niet 
gerelateerde virussen in diens lichaam vervolgens 
een hybridevirus vormen (een soort van genetische 
manipulatie voordat het woord was uitgevonden): 
variolae vaccinae + variola virus = vaccinia.

Jenner publiceert zijn onderzoek naar inoculatie 
met variolae vaccinae (koepokken) in 1798 in zijn 
boek An Inquiry into the Causes and Effects of the 
Variolae Vaccinae; a Disease Discovered in some of the 
Western Counties of England, Particularly 
Gloucestershire, and Known by the Name of The Cow 
Pox. 
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De briljante Schotse arts dr. Charles Creighton (1847-1927) uit daarop ernstige kritiek. 
Creighton kan Jenner niet vergeven dat deze met de woorden variolae vaccinae suggereert 
dat koepokken (cow pox), pokken (smallpox) zijn van de koe. Op pagina 44 van zijn 360 
pagina’s tellende boek Jenner and Vaccination (1886) schrijft Creighton:

”De titel van Jenner’s koepok thesis is ”Een onderzoek naar de oorzaken en effecten van de 
Variolae Vaccinae, een ziekte ontdekt in sommige van de Westelijke provincies, in het bijzonder 
Gloucestershire, en bekend onder de naam van de Koepok”. Men kan bezwaar maken tegen 
’ontdekt’, maar laat dat maar gaan. De hoofdzaak in deze uitgebreide en geleerde titel is 
Variolae Vaccinae – in de korte titel de enige naam. Nu is variolae vaccinae Latijn voor 
’pokken van de koe’. Daarmee wordt een aandoening van koeien en melkers, sedert 
generaties bekend onder de plattelandsbevolking, plotseling onder een splinternieuwe 
naam geïntroduceerd bij de geleerden, die er nog nooit van hebben gehoord. De nieuwe 
naam staat in de titel vooraan, waardoor de oude plattelandsnaam wordt 
overschaduwd door zowel de opvallendheid daarvan, als door de schijn van 
wetenschappelijke precisie. Omwille van korte verwijzing wordt het de enige naam. 
Deze alarmerende noviteit staat op de titelpagina’s – en uitsluitend op de titelpagina’s. 
Noch in het voorwoord, noch in de tekst zegt Jenner ooit dat de naam nieuw is, en tot 
dan toe onbekend in veterinaire-, of medische geschriften. Hij zegt geen enkel woord ter 
rechtvaardiging van de uitvinding ervan. Hij gebruikt de naam geen enkele keer in het 
voorwoord, of in de tekst. Maar daar staat het: in de titel. Als de volledige, correcte, en 
wetenschappelijke naam van de ziekte. Om zó te worden overgenomen in tijdschriften 
en op honderden manieren te worden herhaald, terwijl niet één woord van het essay 
zelf zal worden herhaald of gekopieerd. En daarmee draagt de naam kortweg alle 
macht in zich over de ideeën dat een beschrijvend synoniem voor een onbekend ding, 
van nature in zich draagt.”  http://www.reformation.org/vaccine.html

George Bernard Shaw (1856-1950), een notoir aanhanger van de eugenetica (een pseudo-
wetenschap, vaak uitmondend in sterilisatie, abortus of ronduit volkenmoord) , zei:

”... Ik was lid van de Health Committee of London Borough Council, en ik leerde hoe de 
geloofwaardigheid van vaccinatie statistisch omhoog wordt gehouden door alle 
opnieuw gevaccineerde gevallen (van menselijke pokken) te diagnosticeren als ’puist-
eczeem’, ’varioloïde’, of wat al niet. Alles… behalve pokken!”

VACCINATIE VERLAAGT DE WEERSTAND 
EN  NODIGT ZIEKTE UIT

Dr. J. W. Hodge had al een aanzienlijke ervaring met vaccinaties voordat hij dit fenomeen 
afzwoer en daarover in 1902 een boek schreef: The Vaccination Superstition. Op pagina 41 
zegt hij: 

“Na een diepgaand onderzoek van de meest authentieke documenten en feiten, in 
harmonie met de dagelijkse observaties en ervaringen van een arts, wordt de conclusie 
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getrokken dat in plaats van de ontvangers te beschermen tegen besmetting met pokken, 
vaccinatie hen daar in werkelijkheid meer gevoelig voor maakt. Vaccinatie is het 
implanteren van ziekte -- dat is de toegegeven doelstelling. De ideale staat die moet 
worden nagestreefd is gezondheid, niet ziekte... 
Iedere ziekteverwekkende verstoring in het geïnfecteerde organisme verbruikt en 
verlaagt de vitale krachten, waardoor de natuurlijke afweercapaciteit afneemt. Dit feit is 
welbekend en zo universeel geaccepteerd dat het overbodig lijkt om hiervoor 
autoriteiten te citeren. Ik zal er niettemin een noemen: Het International Textbook of 
Surgery,Vol. 1. p. 263, is auteur van de volgende verklaring:
‘Personen die zijn verzwakt door ziekte, of uitgeput door excessieve arbeid, vallen 
eerder ten prooi aan een infectie dan gezonde individuen.’
Als dit waar is, dan verklaart dit waarom, in verschillende epidemieën, pokken altijd 
eerst de gevaccineerden aanvalt, en waarom deze ziekte de beschaafde wereld blijft 
teisteren, terwijl de aanverwante in verband staande (maar niet-gevaccineerde) ziekten 
met vuiligheid zijn verdwenen met het voortschrijden van de beschaving, door goede 
gewoonten als sanitaire voorzieningen, hygiëne en verbeterde voeding.”

Pokken... óók al een ander verhaal...
Het pokkenverhaal, waarop in feite het volledige Westerse medische vaccinatie 
gedachtegoed is gebaseerd, wordt nòg spannender. Een andere Schotse arts, dr. A.R. 
Campbell (1865-1931), hoofdbacterioloog van de stad San Antonio in Texas, ontdekt dat de 
menselijke pokken uitsluitend worden verspreid door een bloedzuigend insect: de 
bedwants, ofwel de Cimex Lectularius – Cimex is Latijn voor ’wants’, Lectularius verwijst naar 
’sofa’ of ’bed’. Dr. Campbell bewijst dat menselijke pokken niet besmettelijk zijn, en dat de 
ziekte niet door de lucht wordt verspreid (Campbell AR, My Observations on Bedbugs,   http://
www.reformation.org/bedbugs.html). 

Commentaar in 1896 van Campbell’s tijdgenoot dr. Walter R. Hadwen (1854-1932): 

”Sinds het passeren van de (verplichte vaccinatie) Wet in 1853 hebben we niet minder 
dan drie afzonderlijke epidemieën gezien. In 1857-9 hadden we meer dan 14.000 
sterfgevallen door pokken; in de 1863-5 epidemie liep het dodental op tot 20.000; en in 
1871-2 bedroeg het totaal 44.800”. 

In zijn Résumé of Experiments on Variola beschrijft Campbell de infectieroute van menselijke 
pokkenziekte (niet van mens tot mens!): 

”…Dit kind leefde in één kamer met de patiënten in het Pesthuis [de quarantaine plaats 
voor pokkenpatiënten, DLR] , maar had geen pokken opgelopen na daaraan al die zes 
weken lang te zijn blootgesteld geweest. Maar op de vijfde dag na thuiskomst kreeg het 
kind de eerste koorts. Ik onderzocht hun huis en vond dat het er letterlijk krioelde van 
de bedwantsen.”

Campbell gaat verder:
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”De meest belangrijke observatie in het medische aspect van deze ziekte [pokken] is de 
cachexia [het verzwakken] waarmee deze onveranderlijk is geassocieerd, en die in feite 
de enige vereiste is voor de verschillende gradaties in virulentie [ heftigheid]. Ik refereer 
hier aan scheurbuik cachexia [verzwakking door gebrek aan vitamine C]. Onder de 
mensen in de lagere klassen komt deze specifieke, constitutionele perversie van de 
voeding het meeste voor, voornamelijk vanwege hun armoede, maar ook door hun 
gebrek aan interesse in groenten en fruit. Dat er een uiterst nauwe relatie bestaat tussen 
variola [pokken] en scheurbuik [vitamine C gebrek] wordt bewezen door het feit dat 
deze het meeste voorkomt onder de arme of niet-hygiënische klassen, en het meeste ’s 
winters wanneer anti-scheurbuik voedingsmiddelen schaars en duur zijn; en ten slotte 
doordat het wegnemen van de voedingsperversie de virulentie van deze ziekte zodanig 
positief kan verzachten dat dit de pokdalige littekens kan voorkomen. Een mislukte 
fruitoogst in welk uitgestrekt gebied dan ook, wordt in de winter daarna altijd gevolgd 
door de aanwezigheid van pokken”. 

Met Campbell zeggen vele anderen dat er een wederkerig verband bestaat tussen vitamine 
C tekorten en de gevoeligheid voor infecties. Toediening van vitamine C keert het proces 
van infectie en doet de ziekte milder verlopen.

Dit wordt onder meer bevestigd door dr. Frederic Klenner. Hij kent vitamine C als een 
integraal onderdeel van het oxidatie-reductie systeem van het lichaam, waardoor deze 
essentiële stof een doorslaggevende rol vervult in de natuurlijke afweer  
 http://www.doctoryourself.com/klennerbio.html. 
Dr. Klenner gebruikt vitamine C bij longontsteking en ontdekt zo de juiste doseringen en 
wijzen van toediening. Maar daarover later meer. 
Klenner FR, Virus pneumonia and its treatment with vitamin C, Southern Medicine and Surgery, 1948, February, 
Vol. 110(2):36-38, 46. http://www.seanet.com/%7Ealexs/ascorbate/194x/klenner-fr-
southern_med_surg-1948-v110-n2-p36.htm. 

”Tot de invoering van verplichte koepokvaccinaties 
was kanker nagenoeg onbekend. 

Ik heb met 200 gevallen van kanker te maken gehad, 
en ik heb nog nooit een geval van kanker gezien 

in een niet-gevaccineerd persoon.”
Dr. W.B. Clarke, ’The Drug Trust’, 1949, p. 143

Vaccinatie en manipulatie
Vaccinatie is ooit bedacht als een makkelijke en veilige manier om het lichaam levenslang 
bescherming te bieden tegen een aantal infectieziekten. Vaccins moesten via de 
kunstmatige introductie in het lichaam van de gedode of verzwakte ziektekiem(en), het 
immuunsysteem aanzetten tot de aanmaak van antistoffen tegen de desbetreffende 
ziekte(n). 

Àls ze dat al doen – nee dus, want natuurlijke immuniteit is iets geheel anders – dan blijkt 
dat effect zeer tijdelijk: men spreekt niet voor niets van ’booster shots’. Van griepvaccins is 

Vaccinatie – het failliet van een mythe                           Désirée L. Röver   © 1997,  2011                                         13

http://www.doctoryourself.com/klennerbio.html
http://www.doctoryourself.com/klennerbio.html
http://www.seanet.com/%7Ealexs/ascorbate/194x/klenner-fr-southern_med_surg-1948-v110-n2-p36.htm
http://www.seanet.com/%7Ealexs/ascorbate/194x/klenner-fr-southern_med_surg-1948-v110-n2-p36.htm
http://www.seanet.com/%7Ealexs/ascorbate/194x/klenner-fr-southern_med_surg-1948-v110-n2-p36.htm
http://www.seanet.com/%7Ealexs/ascorbate/194x/klenner-fr-southern_med_surg-1948-v110-n2-p36.htm


inmiddels duidelijk dat die hoogstens 10 weken antilichamen laten zien. De enige manier 
voor werkelijk levenslange immuniteit is het doormaken van de desbetreffende 
infectieziekte(n) zelf. 

Feit is, dat lange tijd voordat vaccins ooit werden toegepast, de infectieziekten waartegen 
wordt ingeënt, al op hun retour waren, sommige al voor zo'n 90%. In Engeland was polio 
al met 82 % afgenomen toen het vaccin  in 1956 werd geïntroduceerd, en de sterfte door 
mazelen was al met 97 % gedaald voordat mazelenvaccinatie werd ingesteld. Duitsland 
stopte in 1975 met het verplichten van  kinkhoestvaccinatie; vandaag is minder dan 10 % 
van de Duitse kinderen gevaccineerd, en terwijl veel minder kinderen het kinkhoestvaccin 
krijgen, is het aantal kinkhoestgevallen gestaag gezakt. In Nederland blijft kinkhoest 
daarentegen voorkomen, ook al krijgen al meer dan 20 jaar 96% van de kinderen voordat 
zij 12 maanden oud zijn driemaal een kinkhoestvaccinatie (de Melker HE et al, Pertussis in the 
Netherlands: an outbreak despite high levels of immunization with whole-cell vaccine, Emerging Infectious Diseases 
1997; 3(2): 175-8 Centers for Disease Control).

Roodvonk en builenpest zijn nagenoeg verdwenen zonder dat daar ooit een vaccin aan te 
pas is gekomen, de voornaamste reden daarvoor is de betere hygiëne, betere sanitaire 
voorzieningen, gesloten rioolsystemen.

Gebruikelijk toont men grafieken over wat er gebeurde vanaf 1960. 
Interessant is echter om te kijken naar wat er plaatsvond voorafgaand aan 1960:

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

700

600

500

400

300

200

100

0

ste
r!

ec
ijf

er

mazelen

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

0

ste
r!

ec
ijf

er

difterie

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

ste
r!

ec
ijf

er

kinkhoest

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

200
180
160
140
120
100

80
60
40
20

0

ste
r!

ec
ijf

er

roodvonk

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

600

500

400

300

200

100

0

ste
r!

ec
ijf

er

tyfus

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

ste
r!

ec
ijf

er

polio

vaccin

vaccin Geen wijd verbreide 
vaccinatie

vaccin Geen vaccinatie

vaccin

Greg Beattle, Vaccination, A Parents’ Dilemma, © 1997, Oracle Press, Queensland, Australia, p. 36-57

4     Frontier 13.5   november | december 2007

SPIRITUALITEIT

november | december 2007   13.5 Frontier     5 

SPIRITUALITEIT

Mythes rondom vaccinatie
• Vaccinaties zijn veilig en e!ectief;
•  Vaccinaties zijn in het algemeen 

onschadelijk en geven slechts zelden 
(ernstige) complicaties;

•  Vaccinaties  geven levenslang be-
scherming;

•  Bij een te laag percentage gevacci-
neerden (kudde-immuniteit), ontstaat 
er gevaar voor epidemieën; 

•  Het gehele vaccinatiesysteem berust 
op wetenschappelijke feiten.

epileptogeen: een stof bedoeld om epi-
leptische aanvallen te veroorzaken. Deze 
vinden plaats onder alle kinderen, maar 
speci"ek onder autistische kinderen geldt 
hiervoor een percentage van 20-25%. 
Sinds 1995 zijn meer dan 5000 vaccina-
tiegerelateerde gevallen gerapporteerd 
aan VAERS, het Amerikaanse meldpunt 
bij de FDA voor negatieve werkingen van 
vaccins. Dit is een passief meldsysteem, 
hetgeen betekent dat deze cijfers 1-10% 
van de werkelijke incidentie vertegen-
woordigen. 

De werkelijkheid is dat de routinematige 
medische handeling van het rechtstreeks 
inspuiten van deze besmette en gi!ige sub-
stanties in de lichamen van baby’s en kin-
deren, hen ernstig bedreigt in hun algeheel 
welbevinden. Voor de andere ’grijpbare 
groepen’, bejaarden en soldaten, die vaccins 
krijgen toegediend, geldt precies hetzelfde; 
veel Nederlandse militairen die naar oor-
logsgebieden werden uitgezonden, leiden 
inmiddels aan dezelfde verschijnselen als 
Amerikaanse Golfoorlog veteranen.  Voor 
baby’s is de aanslag op hun systeem soms 
zo groot, dat verscheidene onder hen dit 
simpelweg niet overleven, en vele anderen 
er hun leven lang in meer of minder ern-
stige mate last van houden. Metingen met 
de nieuwste, zeer "jnzinnige, computerge-
stuurde kwantum biofeedback instrumen-
ten – QXCI en SCIO – laten overduide-
lijk zien hoe vaccins nog tot vele jaren na 
toediening hun negatieve invloed op het 

lichaamssysteem uitoefenen – of beter ge-
zegd: in feite nooit ophouden van invloed 
te zijn.

Verminkende bijwerkingen
Vaccinatie is oorzaak nummer één van wie-
gendood. Dr Viera Scheibner hee! dit met 
haar onderzoek naar ademhalingspatronen 
van baby’s onomstotelijk bewezen. Het ge-
lijk van haar bevinding wordt onder meer 
bevestigd door het feit dat op het moment 
dat Japan rond 1970 de minimumlee!ijd 
voor vaccinatie optrok naar 2 jaar, in dat 

land het cijfer van zuigelingenster!e als een 
komeet omlaag dook (Cherry et al 1988). 
In o#ciële onderzoeken naar de oorzaak 
van wiegendood, is het hele woord vacci-
natie niet te vinden. Op de vraag die niet 
wordt gesteld, komt geen antwoord. Dat 
wil echter niet zeggen dat het antwoord 
geen realiteit is.
Met het bezigen van de term ‘wiegendood’ 
of ‘SIDS’ (Sudden Infancy Death Syndrome) 
wordt het oorzakelijk verband met vaccina-
tie onzichtbaar gemaakt. Evenzo kan men 
met de term ‘Shaken Baby Syndrome’ (SBS) 

de connectie met vaccinatie wel trachten te 
verdoezelen, maar deze niet teniet doen. 
De nieuwste manier om de vernietigende 
werking van vaccinaties via een omweg 
te ontkennen, dan wel obscuur te maken, 
is het Münchausen Syndrome by Proxy 
(MSP): moeders worden ervan beschul-
digd hun kinderen te hebben beschadigd 
of gedood, om zelf aandacht te krijgen. 
Sinds de Lancet van 13 augustus 1977 een 
geenszins wetenschappelijk onderbouwde 
hypothese door de Britse kinderarts Dr. 
Roy Meadow publiceerde, hee! dit dwaze 

verhaal honderden onschuldige moeders 
de gevangenis ingejaagd. Terwijl vaccinatie 
in het merendeel van de gevallen het cor-
recte antwoord is voor de dood en vermin-
kingen van de kinderen van deze slachtof-
fers, is Dr. Roy Meadow inmiddels Sir Roy 
Meadow. Net zoals de al eerder genoemde 
Maurice Hilleman van Merck, veroorzaker 
van een wereldwijde kankerpandemie, de 
hoogste medische Amerikaanse onder-
scheiding kreeg.

Dr. Viera Scheibner wordt over de hele we-

en DNA, bacteriën en virussen – onbekend 
(en soms wel degelijk bekend, maar niet 
gemeld) in aantal, soort, oorsprong en ge-
drag. Voor het vervaardigen van het polio-
vaccin bijvoorbeeld worden de "jngemalen 
nieren van apen gebruikt – het is meer dan 
waarschijnlijk dat via deze weg AIDS onder 
de mensen is gekomen. Er zijn geluiden dat 
in Nederland sinds enkele jaren een andere 
productiemethode wordt gebruikt, de bij-
sluiter vermeldt echter onveranderd cultu-
ren van apenniercellen (www.rivm.nl). In 
Amerika worden tegenwoordig in de her-
sentumoren van volwassenen de virussen 
aangetro$en, a%omstig uit de poliovaccins 
die ze een halve eeuw eerder toegediend 
hebben gekregen. In een nooit uitgezonden 
radio interview met medisch historicus 
Edward Shorter vertelt Dr. Maurice Hille-
man (directeur van producent Merck tus-
sen 1957 en 1984) dat hij al in 1957 op de 
hoogte was van de aanwezigheid van SV40, 
een kankerverwekkende virus in Merck’s 
poliovaccins: zowel in de orale Sabin-vac-
cins, als in de injecteerbare Salk-vaccins. 

In feite zijn vaccins vaak gi!iger dan de cel-
dodende middelen die tijdens chemokuren 
worden toegediend aan kankerpatiënten, 
en die hun immuunsysteem volledig uit-
schakelen. Vreemd genoeg hee! deze toxi-
citeit nog nooit ter discussie gestaan. 
•  Het kinkhoestbacterietoxine is de meest 

gi!ige stof ter wereld. In het kinkhoestvac-
cin kan de gi!igheidgraad van dit pertus-
sistoxine per &esje variëren van 1 tot 26.9 
microgram endotoxinen per milliliter. En 
of het nu gaat om een cellulair-, dan wel 
om een acellulair vaccin, de meest gevaar-
lijke component, het pertussistoxine, is 
daarin altijd aanwezig. En wat te denken 
van het feit dat daarom het kinkhoestvac-
cin door wetenschappers wordt gebruikt 
om bij laboratoriumdieren opzettelijk 
hersenontstekingen te veroorzaken?... 
Het zogenaamd ’normale’ hersenhuilen 
van baby’s na hun DKTP-prik houdt hier-
mee verband; deze vermelde ’bijwerking’ 
is dus allerminst ’gewoon’, maar een dui-
delijk signaal dat er iets ernstig mis is. 

•  Aluminiumhydroxide is een experimenteel 

Nogmaals, na juiste interpretatie van de 
beschikbare literatuur van hetzelfde medi-
sche establishment dat vaccinaties toedient, 
wordt duidelijk dat vaccins niet alleen ge-
vaarlijk zijn, maar bovendien rechtstreeks 
het tegenovergestelde van het gewenste re-
sultaat opleveren. 
Het volgen van het geldspoor is een goede 
manier om achter de waarheid te komen. 
Het testen van vaccins en medicijnen wordt 
over het algemeen gedaan door mensen die 
niet van belangen zijn ontbloot. De Ameri-
kaanse Food & Drug Administration (FDA) 
presenteert zich als wereldwijd toonaange-
vend instituut in de goedkeuring van me-
dicijnen. In haar boek !e Truth about the 
Drug Companies meldt voormalig hoofd-
redacteur van de New England Journal of 
Medicine (NEJM) Marcia Angell dat de 
FDA feitelijk op de loonlijst staat van de 
farmaceutische bedrijven die het wordt 
geacht te controleren. De arts Jay S. Cohen 
laat in Over Dose, the Case against the Drug 
Companies zien hoe de FDA deze fondsen 
meer aanwendt voor het snel op de markt 
brengen van medicijnen, dan voor het – 
daarvoor en daarna – controleren van hun 
veiligheid.

Giftige sto!en
De werkelijkheid is dat vaccins uiterst gif-
tige substanties zijn. Waar niemand bij 
stilstaat, is dat een vaccin veel meer bevat 
dan alleen de desbetre$ende – verzwakte of 
gedode – ziektekiem(en). Zo is er nog altijd 
geen afdoende oplossing gevonden voor 
het uit het vaccin verwijderen van de onge-
wenste resten van de (dierlijke) cultuurbo-
dems waarop de virale en bacteriële com-
ponenten van het vaccin werden gekweekt, 
of van het weglaten van gevaarlijke conser-
veer-, en weefsel"xeermiddelen. Wat deze 
laatste twee betre!, kan het gaan om stof-
fen als formaldehyde, aluminiumfosfaat, 
aluminiumhydroxide en kwikverbindin-
gen. Deze laatste zijn op zich meetbaar in 
kwantiteit, en min of meer bekend in hun 
toxisch e$ect. Dat is niet het geval bij de 
restanten uit de gebruikte cultuurbodems: 
dierlijk weefsel met daarin talloze vreemde 
dierlijke proteïnen, lichaamsvreemd RNA 

herhalen dat vaccineren veilig en e$ectief 
is. Autoriteits"guren als artsen zijn dus in 
veel gevallen zelf onvoldoende op de hoog-
te of zelfs ronduit misleid, en zijn daardoor 
naar ouders simpelweg een doorgee&uik 
van onbewuste onwaarheden. Consultatie-
bureauartsen die ouders meer over de ne-
gatieve gevolgen willen vertellen, worden 
door het RIVM daarin actief ontmoedigd. 
De ruim 80 jaar oude Haarlemse arts Dr. 
Moolenburgh ziet de gevaren wel degelijk, 
en schrij! in een reactie op een van mijn 
columns over dit onderwerp in het blad 
Arts & Apotheker: “Ik fulmineer op mijn 
spreekuur al 30 jaar tegen te vroege en te 
vele entingen, en ik behandel nog wekelijks 
kinderen met vaccinatieschade”. 

Het principe van vaccinatie
Vaccinatie was ooit bedoeld als een mak-
kelijke en veilige manier om het lichaam 
levenslang bescherming te bieden tegen 
een aantal infectieziekten. Vaccins moes-
ten via de kunstmatige introductie in 
het lichaam van de gedode of verzwakte 
ziektekiem(en), het immuunsysteem aan-
zetten tot de aanmaak van antisto$en tegen 
de desbetre$ende ziekte(n). Àls ze dat al 
doen, is dat e$ect zeer tijdelijk. De enige 
manier die werkelijke, levenslange immu-
niteit oplevert, is het doormaken van de 
desbetre$ende infectieziekte(n) zelf. Feit is, 
dat lang voordat vaccins ooit werden toe-
gepast, de infectieziekten waartegen wordt 
ingeënt, al op hun retour waren, sommige 
al voor zo’n 90%. Roodvonk en builenpest 
zijn nagenoeg verdwenen zonder dat daar 
ooit een vaccin aan te pas is gekomen. 

Vanwege de denkfout in het 150 jaar oude 
Pasteuriaanse principe waarop de moder-
ne medische wetenschap is gegrondvest 
– daarover later meer – stoelt op zijn beurt 
de vaccinatiegedachte op een misvatting. 

Voor het vervaardigen van het poliovaccin 
worden fijngemalen nieren van apen gebruikt 
– het is meer dan waarschijnlijk dat via 
deze weg AIDS onder de mensen is gekomen.

Producenten van vaccins maken de gedachte 
dat vaccinaties niet veilig zijn, steeds 
openlijk belachelijk.

Greg Beattle, Vaccination, A Parents’ Dilemma, © 1997, Oracle Press, Queensland, Australia, p. 36-57

Vanwege de principiële denkfouten in het 150 jaar oude Pasteuriaanse paradigma waarop 
de moderne medische wetenschap is gegrondvest, stoelt ook de vaccinatiegedachte op een 
misvatting. Nogmaals, na juiste interpretatie van de beschikbare wetenschappelijke 
literatuur door hetzelfde medische establishment dat vaccinaties toedient, wordt duidelijk 
dat vaccins niet alleen gevaarlijk zijn, maar bovendien rechtstreeks het tegenovergestelde 
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van het gewenste resultaat 
opleveren – tenminste, als 
dat resultaat de gezondheid 
van de bevolking is...!
Het volgen van het 
geldspoor is een goede 
manier om achter de 
waarheid te komen.

Het testen van vaccins en 
medicijnen wordt over het 
algemeen gedaan door 
mensen die niet van belangen zijn ontbloot. De Amerikaanse Food & Drug Administration 
(FDA) presenteert zich als een wereldwijd toonaangevend instituut in de goedkeuring van 
medicijnen. In haar boek The Truth about the Drug Companies meldt Marcia Angell, 
voormalig hoofdredacteur van het gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift 
New England Journal of Medicine (NEJM), dat de FDA feitelijk wordt gefinancierd door 
precies die farmaceutische bedrijven die het instituut wordt geacht te controleren. De arts 
Jay S. Cohen laat in Over Dose, the Case against the Drug Companies zien hoe de FDA deze 
fondsen meer aanwendt voor het snel op de markt brengen van medicijnen en vaccins, 
dan voor het vooraf, dan wel achteraf controleren van hun veiligheid. De versnelde 
goedkeuringsprocedure door de FDA van het levensgevaarlijke, want genetisch 
gemanipuleerde HPV-vaccin Gardasil, is ronduit wonderbaarlijk te noemen.

Giftige stoffen
De werkelijkheid is dat vaccins uiterst giftige substanties zijn. Waar niemand bij stilstaat, is 
dat een vaccin veel meer bevat dan alleen de desbetreffende – verzwakte of gedode – 
ziektekiem(en); léés die bijsluiter en productinformatie. Zo is er nog altijd geen afdoende 
oplossing gevonden voor het uit het vaccin verwijderen van de ongewenste resten van de 
(dierlijke) cultuurbodems waarop de virale en bacteriële componenten van het vaccin 
werden gekweekt, of van het weglaten van gevaarlijke conserveer-, en 
weefselfixeermiddelen. Wat deze laatste twee betreft, kan het gaan om stoffen als 
formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide en kwikverbindingen. Deze 
laatste zijn op zich meetbaar in kwantiteit, en min of meer bekend in hun toxisch effect. 
Dat is niet het geval bij de restanten uit de gebruikte cultuurbodems: dierlijk weefsel met 
daarin talloze vreemde dierlijke proteïnen, lichaamsvreemd RNA en DNA, bacteriën en 
virussen – onbekend (en soms wel degelijk bekend, maar niet gemeld) in aantal, soort, 
oorsprong en gedrag. Voor het vervaardigen van het poliovaccin bijvoorbeeld worden de 
fijngemalen nieren van apen gebruikt – het is meer dan waarschijnlijk dat via deze weg 
aids onder de mensen is gekomen. Er zijn geluiden dat in Nederland sinds enkele jaren 
een andere productiemethode wordt gebruikt, de bijsluiter vermeldt echter onveranderd 
culturen van apenniercellen ( www.rivm.nl). In Amerika worden tegenwoordig in de 
hersentumoren van volwassenen de virussen aangetroffen, afkomstig uit de poliovaccins 
die ze een halve eeuw eerder toegediend hebben gekregen. (Michele Carbone,  http://
www.mercola.com/2002/apr/27/sv40.htm). In de studies met hersenen van overleden 

“Volgens de huidige berekeningen 
zal één op iedere vier nu levende personen 

door kanker worden getroffen.”

“ER ZULLEN MEER KINDEREN TUSSEN 3 EN 15 JAAR 
STERVEN AAN KANKER, 

DAN AAN WELKE ANDERE ZIEKTE DAN OOK.”

reclamefolder American Cancer Society, 1955
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Alzheimerpatiënten worden levende mazelenvirussen gevonden; naarmate zij ouder 
werden, waren hun immuuncellen (microglia) steeds minder in staat om deze virussen, 
daar aanwezig sinds hun BMR-vaccinaties,  onschadelijk te maken. 

In een nooit uitgezonden radio interview met medisch historicus Edward Shorter vertelt 
Dr. Maurice Hilleman (viroloog en directeur van producent Merck van 1957 tot 1984) dat 
hij al in 1957 op de hoogte was van de aanwezigheid van SV40, een kankerverwekkend 
virus in Merck’s poliovaccins afkomstig van de apenniercellen waarop het vaccin wordt 
gekweekt: zowel in de orale Sabin-vaccins, als in de injecteerbare Salk-vaccins 
( www.liveleak.com/view?i=327_1195303011). Het cijfer 40 geeft aan dat er al 39 andere 
apenvirussen waren gevonden.

Op de 3e International Conference on Vaccine Safety, in november 2002 georganiseerd 
door het National Vaccine Information Centre in Washington DC, meldt Stanley Kops, een 
advocaat wiens informatie over poliovaccins is gepubliceerd in gerenommeerde medische 
tijdschriften, de gegevens over SV-40 zoals hij die een paar maanden tevoren had 
gepresenteerd op een conferentie van het Institute of Medicine (IOM). 
Deze resultaten, in oktober 2002 gepubliceerd, bevatten het positief bewijs dat het orale 
poliovaccin altijd met SV-40 besmet is geweest... óók na 1963, toen alle officiële instituten 
bezwoeren dat de poliovaccins vrij waren van deze kankerverwekkende verontreiniging 
vanuit apenniercellen. 
Stanley Kops toont bovendien aan dat de autoriteiten altijd hebben geweten dat SV-40 
nooit uit de poliovaccins is weggeweest. 
In 2008 meldt dr. Bill Deagle dat SV-40 al 40 jaar aanwezig is in de BMR-vaccins…  
http://video.Google.com/videoplay?docid=-2221852945040630461&q=Dr.
+Deagle&total=118&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

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

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) 65%

hart- en vaatziekten 179%

diabetes 1800%

polio 680%
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In haar boek uit 1957, The Poisoned Needle, Suppressed Facts about Vaccination schrijft Eleanor 
McBean: “Dit is een schokkende en tragische situatie, zeker wanneer we bedenken dat 
kanker minder dan 50 jaar geleden onder kinderen niet voorkwam.”                              
McBean wijt dit rechtstreeks aan de intensieve vaccinatiecampagnes voor baby’s en 
schoolkinderen (boek te downloaden op http://www.whale.to/a/mcbean.html ).

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

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

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

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

syfilis 828 1.631

Totaal van de 48 
geregistreerde ziekten

19.997 47.070

Vaccinatie, hersenontstekingen en de gevaren van een levend virus
Neurochirurg Russell Blaylock ( www.russellblaylockmd.com) legt uit hoe vaccinatie 
hersenontstekingen veroorzaakt: 

”Talloze studies hebben aangetoond dat wanneer je een dier vaccineert, er niet alleen 
een dramatische toename is in de ontstekingscytokines van het lichaam, maar ook in de 
inflammatoire chemische stoffen in de hersenen. Cytokines zijn een klasse van lokaal 
actief regulerende proteïnen met een hormoonachtige werking, o.a. interferon, 
erytropoëtine en leukopoëtine. De hersenen hebben hun eigen immuunsysteem dat 
nauw is verbonden met het immuunsysteem van het lichaam. De belangrijkste 
immuuncellen in de hersenen heten microglia. Normaliter liggen zij in rust als een soort 
netwerk door de hersenen heen verspreid; in die toestand scheiden zij stoffen af die de 
groei en de bescherming van de hersencellen en hun verbindingen (dendrieten en 
synapsen) beschermen. Eenmaal geactiveerd, reizen deze microglia als amoeben tussen 
de hersencellen rond (amoeboïde microglia) en scheiden zij een aantal zeer gevaarlijke 
chemische stoffen af, waaronder cytokines, chemokines, complement, vrije radicalen, 
producten van lipideperoxidase, en twee excitotoxinen: glutamaat en quinolinezuur 
(stoffen die de hersenen intens prikkelen. Glutamaat in de voeding doet hetzelfde 
[MSG, Ve-tsin, E621]. 
In essentie zijn deze hersen-immuuncellen erop uit om indringers te doden, aangezien 
het immuunsysteem van het lichaam een boodschap van een invasie had gestuurd. 
Normaal gesproken duurt deze fase van activering niet langer dan een paar dagen tot 
twee weken, waarbij het immuunsysteem de indringers succesvol doodt. 
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Wanneer dat is gebeurd, stopt het immuunsysteem om de boel af te laten koelen en de 
hersenen de schade, aangericht door het eigen immuunsysteem, te repareren. Tijdens 
deze periode voelen mensen zich over het algemeen niet goed, en ervaren wat op 
depressie lijkt: ’ziektegedrag’ genoemd. De meesten van ons herkennen dit van het 
doormaken van een virale ziekte: rusteloosheid, geïrriteerd zijn, een behoefte om 
mensen te vermijden en daarna het begin van depressie-achtige symptomen die even 
kunnen aanhouden. Wetenschappers zijn zich ervan bewust dat deze symptomen te 
wijten zijn aan de hoge niveaus van inflammatoire cytokines in de hersenen, afkomstig 
van de geactiveerde microglia. Bij ouderen kan na een griepvaccinatie dit ’ziektegedrag’ 
veel intenser en langduriger zijn.

Er is nog een ander immuunfenomeen dat een grote rol speelt in aan vaccins 
gerelateerd hersenletsel. Onderzoekers ontdekten dat wanneer je een dier vaccineert, de 
microglia immuuncellen in de hersenen deels ’aan gaan’ (priming): ze zijn in een staat 
van verhoogde paraatheid. Wanneer het immuunsysteem snel daarna (dagen, weken tot 
maanden) weer wordt geactiveerd, dan barsten deze microglia los in actie met het 
afscheiden van hogere niveaus van hun destructieve stoffen dan normaal. Deze 
overreactie kan heel verwoestend zijn en iemand erg depressief maken.

Het immuunsysteem stimuleren met een vaccin is iets heel anders dan op een 
natuurlijke manier een infectieziekte doormaken. Vaccins bestaan uit twee gedeelten, de 
agens (ziekteverwekker) waartegen je wilt vaccineren, en een immuun booster, ofwel 
een immuunadjuvans: aluminiumverbindingen, MSG, lipide stoffen en zelfs kwik. Hun 
taak is om het immuunsysteem zo intens en zo lang mogelijk te laten reageren. Studies 
hebben aangetoond dat deze adjuvantia, vanuit één enkel vaccin een immuun 
overreactie kunnen veroorzaken die tot twee jaar kan aanhouden.

Dat betekent dat ook de microglia in de hersenen actief blijven en voortdurend hun 
schadelijke verbindingen uitscheiden. 

Eén studie vond dat een enkelvoudige injectie met een immuunactiverende stof zelfs 
langer dan een jaar een overactivering van het immuunsysteem van de hersenen kan 
teweegbrengen. 

Een aantal studies heeft aangetoond dat levende virussen, gebruikt in vaccins, de 
hersenen kunnen binnendringen en daar vervolgens een leven lang verblijven. Eén zo’n 
studie onderzocht de hersenen van overleden ouderen en trof in 20% van het 
hersenweefsel levende mazelenvirussen aan, en vond bovendien dat 45% van de andere 
organen waren geïnfecteerd. Deze virussen waren ingrijpend gemuteerd, en dat 
betekent dat zij even krachtig kunnen zijn als andere mazelenvirussen, maar ook vele 
malen meer virulent… Wat erger is, is dat deze virussen in de meeste gevallen sluipend 
verwoestingen in de weefsels kunnen aanrichten, zonder de opvallende symptomen 
van infecties, zo is gebleken uit weer andere studies.
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In vaccins met levend virus wordt een proces gebruikt om het ziekteverwekkende of 
ziekte veroorzakende virus te verzwakken, door deze door een aantal culturen heen te 
voeren. Het probleem is echter dat in het lichaam het omgekeerde weer kan 
plaatsvinden  – wat ook gebeurt! Een aantal studies tonen aan dat wanneer het lichaam 
vrije radicalen produceert, dit de virussen muteert die in onze weefsels zijn verscholen, 
precies zoals de hierboven genoemde studie al aantoonde.

Andere studies hebben laten zien dat deze virussen in de hersenen inflammatie en 
degeneratie kunnen oproepen – een chronische hersendegeneratie die over de periode 
van (tientallen) jaren plaatsvindt. Omdat dit zo veraf ligt van de feitelijke vaccinatie, 
wijten artsen deze degeneratie aan de leeftijd of erfelijke factoren. In feite aan alles, 
behalve aan vaccins!

Virologen maken zich hierover ook ongerust omdat dergelijke gemuteerde virussen ook 
andere mensen kunnen besmetten, en tot de uitbraak van ziekten kunnen leiden die de 
gezondheidsautoriteiten niet zien aankomen.” 

De nieuwste gegevens uit onderzoek van de wereldautoriteit op het gebied van genen, 
Henri L Niman (Recombinomics), vermelden dat virussen niet muteren, maar recombineren: 
d.w.z. zich verbinden met het DNA van de gastheercellen (lees ook: de gevaccineerde). 
En dat opent -- niet toevallig -- een nog veel gevaarlijker Doos van Pandora.

In feite zijn vaccins giftiger dan de celdodende middelen die tijdens chemokuren worden 
toegediend aan kankerpatiënten, en die hun immuunsysteem volledig uitschakelen. 
Vreemd genoeg heeft deze toxiciteit nog nooit ter discussie gestaan. Enkele voorbeelden 
van de gifstoffen in vaccins:

• Het kinkhoestbacterietoxine is de meest giftige stof ter wereld. In het kinkhoestvaccin 
kan de giftigheidgraad van dit pertussistoxine per flesje variëren van 1 tot 26.9 microgram 
endotoxinen per milliliter. En of het nu gaat om een cellulair-, dan wel om een acellulair 
vaccin, de meest gevaarlijke component, het pertussistoxine, is daarin altijd aanwezig. 
En wat te denken van het feit dat door wetenschappers het kinkhoesttoxine wordt 
gebruikt om bij laboratoriumdieren opzettelijk hersenontstekingen te veroorzaken?... 
Het zogenaamd ’normale’ hersenhuilen van baby’s na hun DKTP-prik houdt hiermee 
verband; deze vermelde ’bijwerking’ is dus allerminst ’gewoon’, maar een duidelijk 
signaal dat er met de baby iets ernstig mis is. Interessant is ook hoe tijdens de 
aanprijzingen van het acellulaire vaccin, de nadelen van het cellulaire kinkhoestvaccin 
ineens onverbloemd boven tafel kwamen! Het ’oude’ kinkhoestvaccin is intussen wel 
gedurende tientallen jaren bij miljoenen Nederlandse kinderen ingespoten…

• Aluminiumhydroxide en andere aluminiumverbindingen. Aluminium is sinds 1926 een 
onderdeel van vaccins, en een nauwelijks onderzocht neurotoxine en een experimenteel 
epileptogeen: aluminium wordt gebruikt om epileptische aanvallen te veroorzaken. 
Deze vinden plaats onder alle kinderen, maar specifiek onder autistische kinderen geldt 
hiervoor een percentage van 20-25%. Sinds 1995 zijn vele duizenden aan vaccinatie 
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gerelateerde gevallen gerapporteerd aan VAERS, het Amerikaanse meldpunt bij de FDA 
voor negatieve werkingen van vaccins. Dit is een passief meldsysteem, hetgeen betekent 
dat deze cijfers 1-10% van het werkelijk aantal voorvallen vertegenwoordigen, in 
Nederland is dat niet beter. Het humaan papilloma virus vaccin Gardasil van Merck 
bevat een obsceen grote hoeveelheid aluminiumhydroxyfosfaatsulfaat. Veel van de acute 
en chronische Gardasilreacties herkent de Amerikaanse radioloog dr. Ayoub als effecten 
van aluminium (A&A 2007/5&6). Als toevoeging in vaccins is aluminium bedoeld om de 
immuunrespons te verhogen, dit gebeurt omdat dit metaal de celwand meer 
doorlaatbaar maakt.

Het aluminium in het HPV-vaccin Cervarix is aluminiumhydroxide. Het RIVM beweert 
dat deze vorm slecht oplosbaar is en dus niet tegelijk de bloedstroom in komt. 
Direct of langzaam, volgens radioloog dr. Ayoub valt deze aluminiumvorm gemakkelijk 
uiteen, en verspreidt zich dan ook snel door het lichaam en de hersenen...                                    
“De stof is niet veilig”, meldt radioloog Ayoub mij in een persoonlijke e-mailwisseling.      
Dr. Patricia Jordan meldt: “Een aluminiumzout als aluminiumhydroxide geeft P53- 
mutaties, het gen dat nodig is voor de geprogrammeerde celdood van (kanker)cellen.

Dr. Rebecca Carley, een Amerikaanse arts die officieel is gerechtigd om in rechtszaken 
op te treden als expert in de gevolgen van vaccinaties, realiseerde zich al jaren geleden 
dat vaccinaties in de immuunrespons de transformatie veroorzaken van de 
immuunglobulinen IgA naar IgE. 

Dankzij het NATO Life Sciences boek Immunological Adjuvants and Vaccines (1989) dat zij 
in handen kreeg, is nu duidelijk dat ’t het aluminium is dat wordt toegevoegd als 
adjuvans aan vaccins, dat de productie van IgE veroorzaakt: het antilichaam van 
allergie en anafylactische shock. 
Deze onthutsende ontdekking komt nadat in dit boek op pagina 6 wordt gemeld dat 
aluminium is geïntroduceerd in 1926: vóórdat er strikte controles werden uitgeoefend 
door regelgevende autoriteiten. Of aluminium vandaag de dag door dergelijke 
autoriteiten zou worden toegestaan, is verre van zeker”. Gregory Gregoriadis, Anthony C.  
Allison, George Poste, ed., Immunological Adjuvants And Vaccines, NATO ASI Series, Series A: Life Sciences 
Vol. 179 (ISBN 0-306-43386-9), 1989, Plenum Press, New York.

Op pagina 37 meldt het NATO-boek Immunological Adjuvants and Vaccines: ”Aluminium 
veroorzaakt stimulatie van de productie van anafylactische antilichamen (IgE) in 
muizen”, en ”Het effect van aluminium op de IgE-respons in mensen niet lijkt te zijn 
onderzocht”. Dit is precies hetzelfde als wat in de productinformatie van alle vaccins 
wordt vermeld (inclusief die van Gardasil): ”Er zijn geen studies uitgevoerd om het 
potentieel te evalueren voor het veroorzaken van kanker en toxiciteit voor de genen”. Het 
NATO-boek bewijst dat IgE-productie het resultaat is van vaccins, en dit verklaart de 
ongekende toename in allergieën, anafylactische reacties en kanker. 

In het dossier over aluminium van de Amerikaanse arts en radioloog David Ayoub 
melden onderzoekers Jefferson, Rudin en Di Pietranonj in hun artikel Adverse events 
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after immunisation with aluminium-containing DTP-vaccines: systematic review of the evidence 
(The Lancet Infectuous Diseases, 2004): ”Ondanks een gebrek aan goede kwaliteit 
bewijsvoering, bevelen wij aan om op dit onderwerp geen verder onderzoek te 
ondernemen.”
Bestudeer nauwkeurig  het artikel van dr. Carley, Vaccinations, Weapons of Mass 
Destruction, en  het PDF-document Science of Vaccine Damage, www.drcarley.com.

• Kwik zit niet in alle vaccins, al worden de desbetreffende ziekteverwekkers daarin vaak 
wel met behulp van kwik gekweekt. Indien in het eindproduct nog sporen aanwezig 
zijn, dan activeren deze in de hersenen de microglia, immuuncellen die grote 
hoeveelheden zeer agressieve excitotoxinen afgeven: quinolinezuur en glutamaat. Deze 
stoffen verwoesten in de hersenen verbindingen in de synapsen, zorgen ervoor dat 
dendrieten verschrompelen, en doden tenslotte talloze neuronen. Kwik activeert niet 
alleen de microglia, maar remt bovendien de afbraak van glutamaat.
Maar wat nog veel belangrijker is, zo ontdekte dr. Boyd Haley (http://www.whale.to/v/
haley.html): kwik in vaccins muteert een groep van enzymen, belast met de ontgifting 
van metalen. http://www.whale.to/vaccine/thim.html 

Kwik in het lichaam versterkt bovendien de werking van aluminium in vaccins 
(verweken van de celwand).

Systemische schade door vaccinstoffen 

• aluminiumhydroxide, -fosfaat of andere verbindingen veroorzaken: 
• epileptische aanvallen,
• productie van IgE: het antilichaam van allergie en anafylactische shock,
• P53- mutaties, het gen dat nodig is voor de geprogrammeerde celdood 

van kankercellen.

• kwik muteert een groep van enzymen, belast met het ontgiften van metalen

• lipiden (vetten) worden gebruikt in vaccins:
- voor het in dieren veroorzaken van directe, onomkeerbare auto-

immuunreacties (vgl. het HPV-vaccin Cervarix),
- voor een vertraging in het ziek worden van de ontvanger door de 

gebruikte ziektekiemen

• kinkhoesttoxine wordt toegepast om in proefdieren hersenonstekingen te 
veroorzaken
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“Je zou niet eens eens studie kúnnen opzetten 
die aantoont dat thimerosal*) veilig is, 

het is gewoon tè verdomd giftig. 
Wanneer je thimerosal in een dier injecteert, worden zijn hersenen ziek. 

Als je het toepast op levend weefsel, gaan de cellen dood. 
Als je het in een laboratoriumschaaltje doet, gaat de kweek dood. 

Wanneer we al deze dingen weten, zou het schokkend zijn 
wanneer iemand dit in een kind zou kunnen injecteren 

zonder schade te veroorzaken.”
*) een kwikproduct in vaccins

• MSG, monosodiumglutamaat (E621), is een neurotoxine dat veel vrij glutamaat in de 
bloedbaan brengt. Dit veroorzaakt een overmaat van giftig glutamaat in de hersenen, 
met grote permanente schade als gevolg. De webpagina FDA and Monosoium Glutamate 
(MSG) meldt dat ”Injecties met glutamaat in laboratoriumdieren hebben geresulteerd in 
schade aan de zenuwcellen in de hersenen”. 

• Onbekende hoeveelheden onbekende bacteriën, dierlijke virussen en amoeben komen in 
de vaccins terecht vanuit de dierlijke cultuurbodems waarop het desbetreffende 
vaccinpathogeen werd gekweekt. Daarop wordt niet getest. Men poogt deze te 
’inactiveren’ met formaldehyde, maar dat lukt niet altijd (zoals bij het 
kankerverwekkende SV40 in aanvankelijk alleen de poliovaccins). Voor dieren kunnen 
zulke microben onschuldig zijn, voor mensen soms juist helemaal niet, zoals bij de SIV 
uit resusapen die bij mensen HIV werd (Horowitz, Emerging Viruses, Aids & Ebola).

• Antibiotica in vaccins zijn simpelweg meer (allergie opwekkende) gifstoffen.

• Polysorbaat 80 is slechts in sommige vaccins aanwezig (bijvoorbeeld in griepvaccins en 
in het humaan papilloma virusvaccin Gardasil). Polysorbaat 80, E-nummer 433, levert bij 
muizen onvruchtbaarheid op. Muizen kunnen zelf vitamine C aanmaken om de gifshock 
te neutraliseren, mensen niet…

• L-histidine, opnieuw een onderdeel van Gardasil. Wanneer iemand al allergisch is, kan 
deze extra hoeveelheid van de voorloper van histamine een levensbedreigende 
anafylactische shock veroorzaken. 

• Vreemde dierlijke eiwitten – vaak ook belastend groot van formaat – zoals gelatine en 
weefsel,  Alle geïnjecteerde eiwitten zijn giftig voor het lichaam. Het type menselijk 
weefsel dat uit de geaborteerde baby’s in het vaccin terechtkwam dat iemand krijgt 
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ingespoten, bepaalt tegen welk orgaan in de ontvanger dit auto-immuunreacties 
veroorzaakt .

• Dierlijk genetisch materiaal, hiervan is bekend dat het overdraagbaar is naar de 
menselijke genetische code. Dat dit schade aanricht, waaronder chromosomale 
veranderingen, is al bekend (Hum Genet 1978 Feb23;41(1):89-96). In feite beschadigen we onze 
species, onherstelbaar.

• Virusgelijkende partikels zijn genetisch gemanipuleerde producten die zichzelf volgens 
recombinante DNA-technieken spontaan samenstellen in gist- en insectencellen. 
Genetisch gemanipuleerd voedsel vloekt met onze cellen en onze genen (A&A 2007/5). 
Inspuiting in de bloedbaan van genetisch gemanipuleerde virusdelen (mantel eiwitten) 
is niets minder dan een nog veel grotere ramp. 

• De bedoelde ziekteverwekker, of delen daarvan. Men beweert dat deze zijn 
’verzwakt’ (gebruikelijk door formaline of formaldehyde, een substantie om dood 
weefsel mee te prepareren). Daarmee suggereert men dat zij onschadelijk zijn gemaakt. 
Dit is helaas de zoveelste mythe. Alle stoffen, waaronder formaline, zijn beperkt in hun 
vermogen deze verzwakking tot stand te brengen. Er zijn virussen bij wie deze 
benadering simpelweg niet werkt (vgl. SV40 in gemalen apennieren bij de productie van 
de poliovaccins). Verder zijn virussen ook niet gek, die willen net zo goed als wij 
overleven, en daarom kunnen zij zichzelf in het lichaam van de ontvanger niet alleen 
weer terug veranderen tot hun oorspronkelijke potentie, maar wanneer deze persoon 
voedingstekorten heeft, kunnen zij zich zelfs ontwikkelen tot extreme virulentie (het 
desbetreffende immuunsysteem is te zwak, daardoor duurt het bombardement van de 
afweercellen en hun vrije radicalen langer dan normaal; onder die barrage muteren 
virussen (Beck MA, The influence of antioxidant nutrients on viral infection, Nutr. Rev. 1998, 56:S140-S146). 
Bovendien kan het virus ook tijdens het kweekproces muteren of recombineren, en zelfs 
meer virulent worden dan in de oorspronkelijke vorm. Het menselijk immuunsysteem 
heeft in zijn databank voor dergelijke nieuw gemuteerde virussen geen informatie.

• Vaccins bevatten tegenwoordig ook genetisch gemanipuleerde onderdelen. Deze zijn 
afkomstig van slijm, schimmel, kwallen, haaien, menselijke foetussen, en bacteriën.  

 
De hoeveelheden waarin al deze genoemde onderdelen in een vaccin terechtkomen, kan 
op geen enkele manier worden beheerst. 

De giftigheidsgraad van een vaccin wordt pas duidelijk vanuit de reacties bij de 
ontvangers. Dat is waarom vaccins uit éénzelfde productieronde geografisch breed 
worden verspreid. Zo blijft een ’hot lot’ voor het publiek onzichtbaar.
Een gebruikelijke misvatting is dat de antigenen in deze vaccindoseringen veel kleiner zijn 
dan wanneer men de ziekteverwekker onder natuurlijke omstandigheden tegenkomt. De 
dosis in een vaccin van een ziekteverwekker kan zeer groot zijn. Bovendien, infectie gaat 
over de gevoeligheid voor de desbetreffende ziekteverwekker, niet over de mate van 
blootstelling daaraan.
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De werkelijkheid is dat de routinematige medische handeling van het rechtstreeks 
inspuiten van deze besmette en giftige substanties in de lichamen van baby’s en kinderen, 
hen ernstig bedreigt in hun algeheel welbevinden. 

Voor de andere ’grijpbare groepen’ die vaccins krijgen toegediend – schoolmeisjes, 
bejaarden, reizigers en militairen – geldt precies hetzelfde; veel Nederlandse militairen die 
naar oorlogsgebieden werden uitgezonden, lijden inmiddels aan dezelfde verschijnselen 
als Amerikaanse Golfoorlog veteranen.  Voor baby’s is de aanslag op hun systeem soms zo 
groot, dat verscheidene onder hen dit simpelweg niet overleven, en vele anderen er hun 
leven lang in meer of minder ernstige mate last van houden. Meer dan eens komen 
reizigers er niet aan toe om het vliegtuig in te stappen, zij zijn geveld door de vaccinschok 
op hun immuunsysteem. Metingen met de nieuwste, zeer fijnzinnige, computergestuurde 
kwantum biofeedback instrumenten – QXCI en SCIO – laten overduidelijk zien hoe 
vaccins nog tot vele jaren na toediening hun negatieve invloed op het lichaamssysteem 
uitoefenen – of beter gezegd: in feite nooit ophouden van invloed te zijn. http://
www.whale.to/vaccine/sf.html

Eleanora I. McBean, Ph.D, N.D. schrijft in haar boek Vaccination condemned by competent 
doctors (1977,  http://www.whale.to/a/mcbean2.html):  

”Alle artsen die het onderwerp kennen, geven toe dat vaccins hoogst toxisch zijn, en 
hun na-effecten onvoorspelbaar. Geen enkele arts, laboratorium technicus of 
wetenschapper kan ooit de reactie vaststellen die het vaccin op ieder individu zal 
hebben. Het is onmogelijk om van iedereen van te voren de tolerantiegrens voor vergif 
te kennen. Het is daarom een dodelijke gok – zoals bij Russisch roulette – of het vaccin 
ogenblikkelijk de dood tot gevolg zal hebben (hetgeen soms gebeurt), of verlamming 
een paar uur later, of kanker, hartproblemen of TB een paar jaar later, of nierziekte, 
leverbeschadiging, krankzinnigheid (postvaccinale encefalitis, herseninflammatie 
veroorzaakt door vaccins, zie onder kader dr. Blaylock) of een andere chronische ziekte 
ergens onderweg. Een vaccin is eigenlijk nog erger dan Russisch roulette, omdat die 
maar een paar enkelen doodt – en gewoonlijk andere schurken – terwijl vaccinatie 
duizenden onschuldige en vertrouwende mensen doodt.”

Ida Honorof meldt in juni 1976 in A Report To The Consumer:
”Harry Nelson, medisch redacteur voor de L.A. Times, rapporteert op een seminar voor 
wetenschappelijke schrijvers van de American Cancer Society, dat microbiologen nieuwe 
ontdekkingen hebben gedaan die zeer belastend zijn voor vaccinatie. Een van de 
deelnemers is dr. Robert M. Simpson van de Rutgers University in New Jersey die 
benadrukt: ”Immunisatie tegen griep, mazelen, bof en polio zaait in mensen feitelijk 
RNA dat provirussen vormt, die latente cellen worden die zich vervolgens door het hele 
lichaam verspreiden. Sommige daarvan kunnen moleculen zijn op zoek naar een ziekte, 
die onder de juiste omstandigheden wordt geactiveerd en een verscheidenheid aan 
ziekten veroorzaken, waaronder reumatoïde artritis, multiple sclerose, lupus 
erythematosus, Parkinson en misschien kanker.” ( http://www.whale.to/vaccine/sf1a.html).
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In de september 1975 uitgave van A Report To The Consumer presenteert Ida Honorof een 
compilatie van data van het National Institute of Health –Division of Biologic Standards, 
Bulletin of World Health Organization, en dr. J. Anthony Morris, voormalig directeur van een 
afdeling van FDA virusonderzoek. Dr. Morris’ bevindingen tonen aan dat het griepvaccin, 
wanneer geïnhaleerd door laboratoriumdieren ”de neiging hebben om kankertumoren te 
vermeerderen.”

Honorof’s rapport vermeldt verder hoe zwangere vrouwen op de voorkeurslijst voor het 
ontvangen van een griepvaccin hebben gestaan, totdat onderzoek aantoonde dat bepaalde 
stoffen in het griepvaccin ”een ernstige bedreiging van schade aan de foetus kunnen 
betekenen voor vrouwen die zwanger worden.”

Honorof haalt verder een artikel aan van Aurora Reich, directeur Wetenschappelijke 
Communicaties, gepubliceerd in de Indianapolis Star: 

”Zelfs nadat het is gedood heeft het [griepvaccin] virus zelf toxische eigenschappen; in 
het bijzonder in kinderen kan dit koorts en stuipen veroorzaken. In het januarinummer 
1975 van Journal of Pediatrics staat een onderzoek van artsen in Atlanta en Sheffield, 
Engeland, die samenwerkten in het testen van een gezuiverd, gedood influenzavaccin. 
Hun conclusie is dat zelfs het gezuiverde gedode vaccin te giftig is om te worden 
toegediend aan kinderen. De studie laat zien dat 69% van de kinderen hoge koorts 
hadden 6 tot 12 uur na de vaccinaties, terwijl één van hen stuipen had.” Andere studies 
lieten zien dat ongeveer 10% van hen stuipen had, en één kind stierf. Een arts wees op 
het volgende: ”Er zijn 9 miljoen kinderen jonger dan 3 jaar. Wanneer 10% van hen 
stuipen zou hebben, dan betekent dat 900.000 kinderen met stuipen (en hoeveel 
sterfte?). Het routinematig vaccineren van peuters en kinderen wordt niet aanbevolen 
door de Dienst voor Volksgezondheid.”

Op 7 juli 2008 geeft de psychiater dr. Rima Laibow in een internetvideo de documentatie 
dat de Britse Flu Mist producent (neusspray griepvaccin) twee van drie gen switches 
bevat. Deze kunnen de H5N1 grieppandemie opzettelijk veroorzaken. 
 http://ca.youtube.com/watch?v=utQExEhel9k&feature=related 

In juni 2009 komen de griepgevaccineerde troepen uit Irak terug naar de VS... Overigens 
maken deze mevrouw Laibow en haar echtgenoot majoor Stubblebine deel uit van de 
kwaadwillende agenda waaraan dr. Charlie Kalokerinos hieronder refereert.

"Er zijn opzettelijke pogingen ondernomen 
om (Aboriginal) peuters onder mijn zorg te laten sterven. 

De werkelijke autoriteiten willen niet dat deze kinderen leven. 
De werkelijke intentie vanuit de autoriteiten is volkenmoord."

dr. Charlie Kalokerinos  http://www.whale.to/vaccines/kalokerinos.html
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In een interview op 24 september 1976 in de Glendale News Press noemt dr. Archie 
Kalokerinos, medisch inspecteur van het Colleranebri Hospital in Australië, het 
varkensgriep vaccinatieprogramma ”een plan voor massamoord”. Hij licht toe: ”Wanneer 
een persoon gevoelig is, kan het vaccin het effect hebben van een immunologische aanslag  
die deze persoon vatbaar maakt voor zaken als longontsteking of anemie. Wanneer een 
individu op dat moment bezig is een ander griepvirus te incuberen, dan kan dit een 
onmiddellijke en ernstig aanval van die ziekte veroorzaken. We kennen de lange termijn 
effecten van dit medicijn (het vaccin) nog niet. Het kan een persoon voorbestemmen voor 
kanker en ander ziekten”. http://www.whale.to/a/mcbean2.html 

Het griepvaccin is maar één van de zeer vele vaccins waaraan de mens van tegenwoordig 
wordt blootgesteld. Let wel: dit vaccin staat model voor alle andere vaccins, en vice versa.

Wiegendood
In de loop van haar onderzoek naar ademhalingspatronen van baby’s stuitte 
onderzoekswetenschapper Dr. Viera Scheibner ongewild op het verband tussen 
wiegendood en vaccinatie. Het maandenlang volgen van baby’s via een speciaal 
ontworpen ademhalingsmonitor – de CotWatch – en het bestuderen van de gegevens die 
de daaraan verbonden microprocessor op schrift had vastgelegd, liet bij alle baby’s zien 
hoe na vaccinatie een zelfde stresspatroon ontstond. Ook Viera Scheibner’s denken was 
destijds misleid door de mythe ’vaccinaties zijn veilig en effectief’ – en toen zij keurig haar 
dochters had laten vaccineren, had ook zij toen het verband niet gelegd met de later bij 
hen optredende negatieve verschijnselen. Daarom duurde het enige tijd voordat zij de 
ware betekenis van haar onderzoeksuitkomsten doorzag: vaccinaties leveren een zodanige 
stressfactor op voor baby’s, dat zij die aanslag op hun systeem soms niet overleven. 

Toen zij die conclusie deelde met de kinderartsen met wie zij in het CotWatch project 
samenwerkte, lieten deze haar prompt als een baksteen vallen… Dat prikkelde haar 
nieuwsgierigheid nog verder, en vanaf dat moment is zij elk officieel gepubliceerd 
medisch wetenschappelijk onderzoeksrapport gaan verzamelen dat aan vaccinatie is 
gerelateerd. 

Na bestudering van 30.000 pagina's hiervan schreef ze haar boek "Vaccinatie, 100 jaar 
orthodox wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vaccins een medische aanslag op het 
immuunsysteem betekenen". Inmiddels hebben ruim 100.000 door haar uitgeplozen 
pagina's een plaats in haar archief gevonden, en heeft zij een tweede boek gepubliceerd 
”Behavioural Problems in Childhood – the Link to Vaccination”. Viera Scheibner wordt 
dan ook overal ter wereld uitgenodigd om het denkraam van ouders, studenten en artsen 
te voorzien van de juiste gegevens omtrent vaccinatie. In Canada werd zij tot getuige-
deskundige benoemd door een medische tuchtraad die Guylaine Lanctôt op het matje riep 
vanwege haar boek "The Medical Mafia". Daarin stelt deze arts de angstaanjagende rol 
van vaccinaties onverbloemd aan de kaak. Lanctôt: ”De medische mafia baseert zich op 
drie leugens: ‘Aids is besmettelijk’, ‘Kkanker is ongeneeslijk’, en ‘Vaccinaties zijn veilig en 
effectief’”. Men achtte op dit laatste gebied de deskundigheid van Dr. Viera Scheibner 
groter dan die van enkele aanwezige artsen. 
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In oktober 1996 kwam dr. Viera Scheibner voor het eerst naar Nederland en heeft 
sindsdien regelmatig en op verschillende plaatsen lezingen gehouden.

Non-specific stress syndrome
De van oorsprong Hongaarse arts en onderzoeker Hans Selye heeft zich zijn hele leven 
beziggehouden met de oorzaken en de gevolgen van stress. Wat Viera Scheibner 
terugvond in de computeruitdraaien van de ademhalingspatronen van de baby’s gevolgd 
door de CotWatch, bleek geheel overeen te komen met het door Selye geformuleerde ’Non-
specific stress syndrome’. Selye ontdekte dat wanneer een zoogdier of een mens een toxische 
stof krijgt toegediend, het lichaam een vast reactiepatroon doorloopt. 

Vanaf het vaccinatiemoment vertoonden de ademhalingspatronen van de ’CotWatch 
baby’s’, die tot dan toe gelijkmatig waren geweest, allemaal hetzelfde typerende stress 
syndroom ritme, met pieken op de dagen zoals in onderstaand kader aangegeven (zie ook 
Appendix).

De kritieke dagen na vaccinatieDe kritieke dagen na vaccinatie

      Fase I                                              Alarm      Fase I                                              Alarm

uur 4, 13, 48 het lichaam is acuut aangedaan: mobilisering van alle 
verdedigingsmechanismen, sterke stijging corticoïde activiteit

      Fase II                                           Weerstand      Fase II                                           Weerstand

dag  5,  6  of  7
dag  10  of  11

het lichaam op toppunt van weerstand tegen de giftige stof(fen)

     Fase III                                          Uitputting     Fase III                                          Uitputting

dag  14 - 16
dag  21 - 24
dag  28
dag  47

 crisispunt: iedere verdediging is uitgeput; 
het lichaam gaat nu ten onder, of herstelt zich.

De Fasen werden geformuleerd door dr. Hans Selye (1937)
De Kritische momenten komen uit het wiegendood/CotWatch onderzoek door dr. Viera 
Scheibner (1987)

Dat de doodsmomenten in 1979 van de acht zogeheten Tennessee wiegendoodbaby’s in 
veel gevallen bleken te clusteren rond de kritieke dagen die dr. Scheibner’s CotWatch 
onderzoek heeft gedefinieerd, wijst op een oorzakelijk verband.

Vaccinatie betekent stress voor het gehele systeem. 
Het lichaam zoekt mentaal en fysiek altijd naar een evenwicht, dr. Walter Cannon 
benoemde dat rond 1920 als ’homeostase’. Zijn onderzoek resulteerde in de acceptatie van 
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de vecht/vlucht respons. Met zijn dieronderzoek voegde Hans Selye daar de kennis aan toe 
hoe de lichamen van deze proefdieren zich, onder verschillende mentale en fysieke stress, 
aanpasten en terugkeerden naar een situatie van heling en herstel. Selye ontdekte dat 
tijdens het adaptatieproces de thymus en andere grote organen van het immuunsysteem 
letterlijk krompen. Wanneer de omgevingsstress voortduurde, herstelde het 
immuunsysteem niet, het dier raakte overweldigd en stierf.

Verminkende effecten
Dat vaccinatie oorzaak nummer één is van wiegendood, heeft dr Viera Scheibner dit met 
haar onderzoek naar ademhalingspatronen van baby’s onomstotelijk bewezen. Het gelijk 
van haar bevinding wordt onder meer bevestigd door het feit dat op het moment dat 
Japan rond 1970 de minimumleeftijd voor vaccinatie optrok naar 2 jaar, in dat land het 
cijfer van zuigelingensterfte als een komeet omlaag dook (Cherry et al 1988). In de officiële 
onderzoeken naar de oorzaak van wiegendood, is het hele woord vaccinatie niet terug te 
vinden. Op de vraag die niet wordt gesteld, komt geen antwoord. Dat wil echter niet 
zeggen dat het antwoord geen realiteit is.

De Amerikaanse arts, wetenschapper en onderzoeker dr. William Deagle beschrijft de 
gevolgen voor het menselijke systeem van ongeacht welk vaccin: 

”Wanneer je een vaccin correct wilt maken, dan moet dit het immuunsysteem uitdagen 
via de normale besmettingswegen. Toen ik als jonge arts begon, raadden we in tijden 
van waterpokken of mazelen, gezinnen aan om rond een ziek kind een partijtje te 
houden. Wanneer je waterpokken op een natuurlijke manier oploopt, heb je een 
normale immunologische respons, en dan heb je een normale anamneserespons van een 
normaal immuunsysteem. Wanneer je een antigeen introduceert via een alternatieve 
route – via injectie in plaats van via de slijmvliezen en het spijsverteringskanaal zoals bij 
gebruikelijke blootstelling – dan produceer je een abnormale respons. Bovendien is het 
antigeen in bijvoorbeeld het griepvaccin nooit de correcte genetische variatie. Afgezien 
daarvan gaat ieder antigeen waaraan een ontvanger via vaccinatie wordt blootgesteld 
altijd vergezeld van adjuvantia: gifstoffen die de immuunrespons verhogen en die 
allemaal de zogeheten gliacel peroxynitraat en hydroperoxiradicalen opreguleren 
[immuuncellen in de hersenen]. Dit maakt dat zij permanente enzyminductie 
veroorzaken waardoor de hersenen letterlijk in brand worden gezet. En dit vuur woedt 
na één set van injecties tot twee jaar lang door. In kinderen tot de leeftijd van 18 jaar zijn 
er 68 vaccins die zij moeten verstouwen. Men wil dit aantal opvoeren tot 120, en men 
wil 27 vaccins gaan toedienen op de eerste dag na de geboorte…” 

In een radio-interview (www.nutrimedical.com op 3 oktober 2007) met deze zelfde dr. Bill 
Deagle, meldt neurochirurg dr. Russell Blaylock: 

”Meer dan 70% van de gevallen van wiegendood is geassocieerd met de hepatitis-, en 
kinkhoestvaccinatie, toegediend in de drie weken daarvoor. Deze kinderen overlijden 
aan een adem-, of hartstilstand, of omdat hun centrale respiratoire aandrijfcentrum 
stopt. De pathofysiologie heeft laten zien dat dit wordt veroorzaakt door de systemische 
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stimulatie door de vaccinatie die het immuunsysteem hyperactiveert, waardoor de 
speciale immuuncellen in de hersenen worden ingeschakeld. Deze scheiden vervolgens 
allerlei inflammatoire [ontsteking bevorderende] chemische stoffen af; daaronder zijn er 
twee die de zenuwverbindingen in de hersenen en de ontwikkeling van de 
zenuwpaden verwoesten. De meeste artsen begrijpen dit mechanisme niet. Ze blijven 
vaccins aanprijzen zonder werkelijk te weten wat ze doen… In feite verwoesten ze de 
jeugd van dit land.”

In Amerikaanse ziekenhuizen krijgt anno 2008 iedere baby direct na geboorte een hepatitis 
B vaccin. Door toedoen van in 2010 demissionair minster Klink geldt dat vanaf 2011 ook 
voor iedere Nederlandse pasgeborene... 

Geen wonder dat het intellect van de huidige schoolkinderen en studenten in toenemende 
mate te wensen overlaat. De American Association of Pediatricians spreekt over 27 vaccins 
die direct na de geboorte moeten gaan worden toegediend… Dit kan niet anders dan naast 
een toename in geweld en criminaliteit, een collaps veroorzaken van de menselijke 
biologie en de geestelijke gezondheid. 

En in feite zien we dat nu al, de Journal of Neurology meldt dat de incidentie van 
neurologische ziekten veel hoger is dan men dacht: Parkinson, Alzheimer, ALS, MS. 
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In het bijzonder het hepatitis B vaccin houdt verband met MS. 
Een studie in de Archives of Neurology meldt dat ontvangers van het hepatitis B vaccin – 
kinderen èn volwassenen – 300% meer kans hebben om binnen drie jaar na de vaccinatie 
MS te ontwikkelen.” 
In Frankrijk is de rechtszaak gewonnen die tegen de producent was aangespannen 
vanwege de neurologische  schade door diens hepatitis B vaccin.

Een van de gevolgen van vaccins is af te lezen aan de waanzinnige toename in het aantal 
gevallen van autisme. Velen denken dat deze stijging is te wijten aan het kwik in vaccins, 
anderen wijzen mazelenvirussen aan.  Weinigen denken aan de aluminiumverbindingen 
in vaccins die nog wel eens de allergrootste boosdoener zouden kunnen zijn. Terwijl er in 
werkelijkheid nooit één enkele ‘dader’ zal zijn aan te wijzen, vertoont de onderstaande 
grafiek uit Japan een interessante connectie.

Wiegendood en ‘Shaken Baby Syndrome’
Met de term ’wiegendood’ of ’SIDS’ (Sudden Infancy Death Syndrome) wordt het oorzakelijk 
verband met vaccinatie onzichtbaar gemaakt. Op dezelfde manier kan men met de term 
’Shaken Baby Syndrome’ (SBS) de connectie met vaccinatie wel proberen te verdoezelen, 
maar deze niet teniet doen. 

De nieuwste manier om de vernietigende werking van vaccinaties via een omweg te 
ontkennen, dan wel obscuur te maken, is het Münchausen Syndrome by Proxy (MSP): 
moeders worden ervan beschuldigd hun kinderen te hebben beschadigd of gedood, om 
zelf aandacht te krijgen. Sinds 
de Lancet van 13 augustus 1977 
de geenszins wetenschappelijk 
onderbouwde hypothese 
hierover publiceerde van de 
Britse kinderarts dr. Roy 
Meadow, heeft dit dwaze 
verhaal honderden 
onschuldige moeders de 
gevangenis ingejaagd. Terwijl 
vaccinatie in het merendeel 
van de gevallen het correcte 
antwoord is voor de dood en 
verminkingen van de kinderen 
van deze justitiële slachtoffers, 
is dr. Roy Meadow inmiddels 
Sir Roy Meadow geworden. 
Net zoals de al eerder 
genoemde Maurice Hilleman 
van Merck, veroorzaker van 
een wereldwijde 
kankerpandemie, de hoogste 
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medische Amerikaanse onderscheiding kreeg.

Dr. Viera Scheibner wordt over de hele wereld ingeschakeld door ouders die verwikkeld 
raken in rechtszaken waarin zij maar moeten zien aan te tonen dat de verwondingen in de 
hersenen en lichamen van hun comateuze, of overleden baby’s niet afkomstig zijn van een 
door hen verrichte ruwe behandeling, maar van de aan het kind toegediende (kinkhoest 
en tetanus) vaccins. Het is natuurlijk ook heel vreemd dat plotseling, over de hele wereld, 
ouders van allerlei ras, economische klasse en educatieve achtergrond ineens hun 
kinderen zijn gaan schudden met als resultaat dezelfde beschadigingen. En dit altijd nadat 
het desbetreffende kind is gevaccineerd… 

Wanneer Viera Scheibner na bestudering van de desbetreffende zaak tot de slotsom komt 
dat vaccins inderdaad de oorzaak zijn en haar medisch wetenschappelijke bewijzen 
daarvoor overlegt, wordt de zaak gewoonlijk stilletjes geseponeerd… alles liever dan een 
precedent te scheppen door Scheibner’s op schrift aangeleverde, wetenschappelijk bewijs 
in de officiële annalen te moeten vastleggen.

De bittere realiteit in Nederland anno nu
Na maanden van wachten is de baby eindelijk geboren. Moe en trots kijken de jonge ouders naar 
de vrucht van hun liefde: een volmaakt miniatuurmens, volledig afhankelijk van hun liefdevolle 
zorg en aandacht. Dag en nacht zijn de ouders hun kind toegewijd, gedrieën wennen ze aan hun 
nieuwe leven. Op het consultatiebureau wordt de ouders uitgelegd dat het in het belang van de 
gezondheid van hun kind is dat hij nu, twee maanden oud, wordt gevaccineerd. Men voegt 
daaraan toe dat vaccinaties veilig en effectief zijn, en dat het hier gaat om een medische 
standaardprocedure. 
In de rij met andere jonge ouders en hun baby’s ziet ook dit ouderpaar geen aanleiding om de 
autoriteit van de consultatiebureauarts en diens uitspraken in twijfel te trekken. Hun aandacht 
reikt daarom niet veel verder dan de pijn van het toezien hoe een injectienaald het perfecte huidje 
van hun baby doorboort, en hoe een vloeistof, waarvan men hen overtuigde dat die hem in zijn 
verdere leven tegen de calamiteiten van diverse ziekten zal beschermen, zijn weerloze lichaampje 
wordt binnengespoten. 
Thuisgekomen na zijn eerste gecombineerde toediening van DaKTP, Hib-, en Hepatitis-B-
vaccins, begint hun tot dan toe zo tevreden baby ontroostbaar te krijsen. Urenlang. Zonder 
ophouden. Hij krijgt koorts. Hij eet niet. Hij slaapt niet. Hij gilt. Zijn beide beentjes zwellen op. 
Van pure uitputting valt hij ten slotte 24 uur later in slaap.
Ondanks zijn zeer heftige reacties krijgt deze baby volgens het entprogramma een maand later 
opnieuw een serie vaccins ingespoten; ditmaal zonder het Hepatitis-B-vaccin, een vaccin gericht 
op een ziekte die voornamelijk wordt overgedragen via seksuele relaties en het delen van 
injectienaalden. In de uren na deze nieuwe gifstoot is het geluid van zijn gehuil anders dan de 
eerste keer. De baby zakt deze keer weg in een versuffing van waaruit hij nog maar moeilijk 
wakker te krijgen is. Zijn koorts loopt hoog op. Nu zwelt alleen het beentje waarin de prik werd 
gegeven. 
In de week voorafgaand aan zijn derde geplande vaccinatie is de baby koortsig en snotterig. De 
huisarts sust geruststellend. Ondanks de ernstige verschijnselen na de eerste twee entingen, gaat 
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de derde vaccinatieronde volgens officieel plan alweer gewoon door. Weer omvat deze zowel 
DaKTP en Hib, als Hepatitis-B. 
De navolgende nacht huilt de baby opnieuw zonder ophouden, zijn koorts loopt op tot 40 graden. 
Hij eet niet. Wat met grote moeite toch naar binnen komt, gooit hij er direct daarna weer uit. Om 
half 5 ’s morgens valt hij eindelijk in slaap. De eerste fles van die dag spuugt hij weer uit. Van 
uitputting valt hij rond 8 uur in zijn wipstoeltje opnieuw in slaap. Wanneer de vader hem zijn 
tweede fles wil geven, lijkt de baby plotseling daarin te stikken, om te eindigen in een stuip. De 
vader draait het kind om en klopt hem op de rug zodat hij zich niet kan verslikken. Plotseling 
voelt hij het lijfje in zijn handen verslappen. Hij tilt een armpje op, doelloos valt het terug. 
Wanneer hij de baby weer naar zich toekeert, blijkt deze te zijn gestopt met ademen. Zijn 
gezichtje is blauw. 
Met zijn zoon in de armen rent de vader naar de huisartsenpraktijk onder in de flat waar hij 
woont. Daar vindt hij de deur gesloten, men zit in vergadering. Op zijn wanhopig bellen en 
bonzen wordt pas na enige tijd gereageerd. De aanwezige verpleegkundigen raken daarop 
zodanig in paniek, dat zij, anders dan het waarschuwen van 112, niet in staat zijn tot adequaat 
handelen. In een ultieme poging zijn kind te redden, begint de vader daarom zelf met beademen. 
Wanneer het ambulancepersoneel arriveert, blijkt bij het ontbloten van het babylijfje dat de 
borstkas geheel is dichtgeklapt. Men slaagt er ten slotte in de baby weer te laten ademen. Nog 
steeds in coma wordt het kind vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.
Daar aangekomen, laat de vader zijn paniek en wanhopige boosheid zien. Dat is voor genoeg om 
enige tijd later de schade aan de baby – bloedingen in de retina en de hersenen – zonder verdere 
omhaal toe te schrijven aan kindermishandeling. En terwijl deze vader in werkelijkheid niets 
anders heeft gedaan dan gehoorzaam opvolgen wat hem werd geadviseerd,zijn kind vaccineren, 
wordt hij ter plekke aangeklaagd op beschuldiging van het schudden van zijn baby… 

Een half jaar later is deze aanklacht tegen de vader nog altijd niet in behandeling genomen. Wel 
is de baby officieel uit huis geplaatst. Beide ouders worden door de gezinsvoogd van de Raad voor 
de Kinderbescherming dwarsgezeten. In het ziekenhuis waar hun zoontje verblijft, worden zij, 
mede vanwege hun Turkse afkomst, gediscrimineerd. Ze hebben er machteloos moeten toezien hoe 
een vastgegroeide sonde zonder verdoving uit zijn lichaampje werd verwijderd. Verder hebben ze 
plompverloren te horen gekregen dat wanneer hun kind een terugval krijgt, hij onder de code 
’niet reanimeren’ valt. De optie om tegen die beslissing in actie te komen, lijkt hen niet gegeven. 
Ondanks hun verzoek tot herziening van dit vonnis neemt een tweede ziekenhuis dit advies 
integraal over.

In juni 2007 is het kind overleden zonder dat de ouders daarbij aanwezig hebben mogen zijn. Zij 
begraven hun kind in Turkije, ver van de grijpgrage handen van zielloze, vooringenomen artsen, 
rechters en medewerkers van de Raad voor de Kinder’bescherming’.
In oktober 2007 krijgt de moeder te horen dat er nog delen van het lichaampje van haar zoon – 
dijbeenbotten en oogweefsel – rondzwerven in verschillende Nederlandse laboratoria. 

(opgetekend uit persoonlijke gesprekken met de moeder)

Jaarlijks sterven na vaccinatie in Nederland ten minste 13 kinderen. 
Vanwege de eenduidige basisovertuigingen bij het RIVM en bij de artsen en 
wetenschappers die worden uitgenodigd voor de speciale ‘klankbordcommissie’, is de 
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conclusie systematisch dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de vaccinatie en het 
kort daarna opgetreden dramatisch effect... 
Vele leden van deze ‘onafhankelijke’ onderzoekscommissie zijn/waren werkzaam of 
anderszins betrokken bij het RIVM, dan wel bij de vaccinindustrie.

“Wanneer we de overheid de macht geven 
om medische beslissingen voor ons te nemen, 

accepteren we in essentie 
dat de staat ons lichaam bezit...”.

Ron Paul, arts en Amerikaans senator

Vaccinatie geeft scheurbuik en vasculitis
De meest simpele en wetenschappelijke manier om kindermishandeling te onderscheiden 
van vaccinatieschade, is dan ook het meten van de vitamine C- en histamineniveaus in 
bloed en serum. ’SBS-verschijnselen’ ontstaan wanneer het lichaam alle in de weefsels 
aanwezige vitamine C heeft gemobiliseerd, als antwoord op de vrije radicalen cascade ten 
gevolge van de overmaat aan gifstoffen in vaccins. Vitamine C is een onontbeerlijke 

Feiten rond vaccinatie
• Vaccinatie kan de ziekte waartegen werd gevaccineerd, juist veroorzaken;
• Gevaccineerde personen kunnen anderen besmetten, ook al vertonen zij 

zelf geen symptomen van de ziekte;
• Vaccins kunnen mensen meer vatbaar maken voor de desbetreffende ziekte;
• Influenza-, en Hepatitis-B-virussen zijn snel bezig resistent te worden tegen 

vaccin gerelateerde antilichamen. Behalve volslagen waardeloos, zijn deze 
vaccins bovendien uiterst gevaarlijk;

• Vaccinatie heeft vele negatieve gevolgen, variërend van 'simpele' allergieën 
tot (wiegen)dood;

• Lang voordat welk vaccinatieprogramma dan ook had aangevangen, waren 
de ziekten waartegen wordt gevaccineerd, allang op hun retour (sommige 
zelfs al voor 90%); verbetering van voeding en hygiëne waren daarvan de 
aanleiding;

• Ook al vertoont een kind na vaccinatie geen reacties, betekent dat niet er 
later geen negatieve gevolgen worden ondervonden.

• In Amerika worden in hersentumoren van volwassenen de poliovirussen 
teruggevonden, die aanwezig waren in de vaccins die zij zo’n 50 jaar eerder 
kregen ingespoten.

• In de hersenen van overleden Alzheimerpatiënten vindt men de levende 
mazelenvirussen terug uit de BMR-vaccins.

• (Kinder)artsen zijn doorgaans onbekend met immunologie en de 
hersenontwikkeling van jonge kinderen, deze onderwerpen kwamen in 
hun studie slechts zeer zijdelings aan bod. Niet wetend wat zij in 
werkelijkheid aanrichten, blijven deze artsen vaccinatie adviseren!
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bouwstof van collageen, dat op zijn beurt weer het basismateriaal is voor vaten en botten. 
Deze mobilisatie leidt daarom tot acute, totale vitamine C deficiëntie: scheurbuik, ofwel de 
ziekte van Barlow. Via het plots verzwakken van het collageen, gebrekkige botmatrix-
formatie, en een toename in de botresorptie, leidt acute vitamine C deficiëntie daarom tot 
verschijnselen die maar al te gemakkelijk – op emotionele gronden, niet op 
wetenschappelijke! – worden verward met shaken baby syndrome (SBS): intercraniale 
bloedingen (subdurale en retinale hematomen), botbreuken van ribben en ledematen, 
parenchymale beschadigingen, en/of veranderingen in de zuurstofconcentratie in de 
weefsels.

Vaccinatie geeft daarmee op een essentieel niveau beschadigingen aan vaten, weefsels en 
organen. Door de individualiteit van de respons is er echter een zeer brede variëteit in 
zowel de wijze, alsook het moment waarop de symptomen zich uiten (huid, ogen, hart, 
gewrichten; direct na injectie, of jaren later). In het vakjesmodel van de Westerse medische 
’wetenschap’ krijgt dezelfde basisbeschadiging (vasculitis) daarom telkens een andere 
naam: wiegendood, shaken baby syndrome, infantile arteritis nodosa, Kawasaki 
syndroom, Stevens-Johnson syndroom, ziekte van Behçet, ziekte van Goodpasture, 
Takayasu arteritis… Deze eindeloos groeiende lijst laat prachtig zien hoe de 
wetenschappelijke opdeling van het lichaam in partjes, het overzicht vertroebelt over 
zowel het geheel, als over de talloze subtiele interacties daarin. Dit verhindert het inzicht 
in de oorspronkelijke aanleiding, en brengt vervolgens de behandeling op een dwaalspoor. 

Overigens is, net als de symptoombenadering in de geneeskunde (via het Flexner Rapport 
van 1910), ook deze ’wetenschappelijke’ onderverdeling opzettelijk ingevoerd. Anthony 
Sutton beschrijft dit in zijn boek America’s Secret Establishment, an Introduction to the Order of 
Skull & Bones als volgt (pag xiv): 

”Skull & Bones leden [een geheime elitaire groep binnen de Yale universiteit, red.] 
bekleedden dominante besluitvormende posities – Bush, Harriman e.a. – en waren 
instrument in het aansturen van het conflict door gebruik van ’links’ en ’rechts’. Zij 
financierden en bevorderden de groei van beide filosofieën, en hielden in belangrijke 
mate controle over de uitkomst. Dit werd vergemakkelijkt door de ’reductionistische’ 
verdeling in de wetenschap, het tegenovergestelde van historische ’heelheid’. Door 
wetenschap en educatie in steeds beperkter segmenten onder te brengen, werd het 
eenvoudiger om het geheel te beheersen via de delen.”

Net zoals het (te lage) niveau van vitamine C in het bloed predisponeert tot infectie, en 
vice versa, is er een omgekeerd evenredige relatie tussen het niveau in het bloed van 
vitamine C en dat van histamine. Dat acute scheurbuik bij baby’s kan voorkomen, is nog 
nooit onderzocht – en dus ook nog nooit weerlegd.

Daarom is het wetenschappelijk antwoord op een baby die bij binnenkomst in het 
ziekenhuis dit soort verschijnselen presenteert, om eerst kindermishandeling te 
onderscheiden van vaccinatieschade door vaststelling van de plasma niveaus van 
vitamine C, en de heel-bloed niveaus van histamine. En niet simpelweg – vanuit emotie, 
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en in ontkenning van wat de ouders zeggen – hen direct van kindermishandeling te 
beschuldigen… 

Vitamine C – L-ascorbinezuur
Temidden van 325 andere fundamentele rollen is één van de meest belangrijke – want 
levensvoorwaardelijke – functies van het essentiële macronutriënt vitamine C, die van 
bijdrage in de hydroxylase van procollageen proline. In de synthese naar hydroxyproline is 
vitamine C onmisbaar als co-factor van het enzym prolyl hydroxylase. Hydroxyproline, 
vrijwel alleen voorkomend in collageen, stabiliseert de drievoudige helixstructuur 
daarvan, door tussen de strengen waterstofbruggen te bouwen. Dit maakt vitamine C 
onontbeerlijk in het handhaven van de integriteit van bloedvaten, botten, en dentine… 
Ter verdediging tegen de aanslag door vaccins mobiliseert het lichaam alle vitamine C uit 
de weefsels, waardoor botten en vaten zwak worden en kapot kunnen gaan. 
En vervolgens krijgen ouders daarvan doorgaans de schuld, onder de noemer ’shaken baby 
syndrome’.

In het algemeen zal men na de dood van een (wiegendood)baby in de patholoog-anatoom 
rapportage vergeefs zoeken naar vermelding van de vaccinatiestatus. Op de meeste baby’s 
die in Nederlandse RIVM-meldingen als wiegendoodbaby’s terechtkomen, is zelfs niet 
eens sectie gedaan. Het oorzakelijk verband wordt door de autoriteiten dan ook steevast 
ontkend.

Zoals gezegd, van het kinkhoestvaccin zijn de gevaren bekend. Toen onlangs n Nederland 
met veel bombarie het a-cellulaire kinkhoestvaccin werd geïntroduceerd, kwamen de 
gevaren van het oude vaccin plotseling onverdund in de openbaarheid. Ineens gaf men 
daarmee officieel toe hoe gevaarlijk de tot dan toe gespoten kinkhoestvaccins in 
werkelijkheid zijn! Echter, hoe acellulair het nieuwe kinkhoestvaccin ook moge zijn, de 
meest levensgevaarlijke component ervan is nog altijd dezelfde: het pertussistoxine (het 
kinkhoestgif). 

Dat het kinkhoestvaccin op verzoek zo gemakkelijk en als eerste uit de cocktail wordt 
weggelaten, stemt eveneens tot nadenken. 
Ook is in dit verband opvallend dat op het officiële enquêteformulier waarop Canadese 
artsen vaccinatiecomplicaties kunnen aangeven, elke vraag in verband met het 
kinkhoestvaccin ontbreekt. Evenals overigens op het formulier dat Australische baby’s 
toegang geeft tot de 'green card', het verplichte voorportaal tot deelneming aan de 
gezondheidszorg aldaar. 

Over andere mogelijke vormen van vaccinatieschade – zoals astma, diabetes, kanker en 
aids als gevolgen op langere termijn – zijn duizenden pagina's orthodox medische 
literatuur gepubliceerd die tot in détail de ernstige en soms onherstelbare gevolgen 
beschrijven. 
Het idee dat er artsen zijn die simpelweg niet van deze feiten op de hoogte zijn, is 
griezelig. Dat een aantal van hen dat wèl is, is doodeng. 
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Valse immuniteit
Wanneer vaccinaties werkelijk zo effectief zijn, vanwaar dan al die herhaalde 
toedieningen? De kwaliteit van door vaccinatie verkregen (beperkte) ’immuniteit’ neemt 
na verloop van tijd af. Waar het doormaken van het natuurlijke proces van een 
infectieziekte het gehele immuunsysteem een krachtige positieve impuls geeft – en 
behalve in het geval van TBC en de ziekte van Lyme een her-infectie gewoonlijk uitsluit – 
richt vaccinatie zich uitsluitend op het aanmaken van (tijdelijke) antistoffen, die bovendien 
slechts zijn gericht tegen de ziekte(n) van het desbetreffend vaccin. 

De dramatische gevolgen van massale vaccinatiecampagnes tegen pokken op de 
Filippijnen (1918) hebben laten zien dat vaccinatie mensen inderdaad juist bevattelijker 
maakt voor de ziekte in kwestie. In Manilla, waar 95% van de populatie tegen pokken was 
ingeënt, stierf 54% van de bevolking; de bewoners van het naburig eiland Mindanao 
hadden vaccinatie geweigerd, onder hen bedroeg dat percentage slechts 11%. 
Van ditzelfde fenomeen zijn vandaag de dag het kinkhoest-, en griepvaccins goede 
voorbeelden.

Andere besmettingsroute
Een besmetting per vaccin is niet alleen kunstmatig, maar verloopt ook anders dan de 
wijze waarop een ziektekiem normaliter het lichaam binnenkomt. Volgen bijvoorbeeld 
natuurlijke verkoudheid, griep, kinkhoest en mazelen de weg van de luchtwegen, zowel 
het kinkhoest-, als het mazelenvaccin worden per injectie toegediend en dringen daarbij 
plotseling, in grotere getale en ook veel dieper in het lichaam door. Geconfronteerd met 

Een greep uit de mogelijke gevolgen van vaccinaties:
• Chronische infecties: verkoudheid, neusloop, hoesten, 

oorontsteking, bronchitis;
• Abnormaal schreeuwen, constant huilen;
• Collaps, of shock episodes;
• Stuiptrekkingen, epilepsie;
• Verlammingen;
• Diabetes en hypoglykemie;
• Mononucleose, Epstein Barr (Pfeiffer klierkoorts);
• Ontsteking van verschillende delen van de hersenen;
• Achterstand in groei en mentale ontwikkeling;
• Gedragsproblemen;
• Hyperactiviteit, leerproblemen, MBD, ADD, ADHD, dyslexie;
• Bloedafwijkingen, leukemie;
• Het vermoeidheidssyndroom ME;
• Autisme;
• Auto-immuunziekten;
• Kanker;
• Dood en wiegendood.
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indringers die niet de normale weg via huid en slijmvliezen hebben bewandeld, maar in 
de bloedbaan gespoten directe schade aan de organen kunnen aanrichten, is herkenning 
door het immuunsysteem moeilijker, en de belasting meer overweldigend. Het lichaam 
moet daarom veel meer moeite doen deze belagers van zich af te schudden. Daarnaast is 
het gevaar van vreemd DNA- en RNA-materiaal en talloze onbekende virussen en 
bacteriën die – binnengebracht via vaccinatie – als een tijdbom diep in het lichaam de tijd 
wegtikken, allerminst denkbeeldig gebleken.

Niettemin houden overal ter wereld overheid en medische ’wetenschap’ vast aan de 
mythe dat vaccinatie een veilige en effectieve manier is voor het verkrijgen van 
levenslange bescherming tegen infectieziekten. Is hier een andere agenda aan het woord?

Gevolgen op de lange duur
Vaccinatie beïnvloedt twee generaties: de vaccins waaraan de moeders zijn blootgesteld, 
vernietigen de immuniteit die zij via de placenta aan hun baby’s moeten doorgeven. 
Omdat deze baby’s daardoor in hun eerste twee levensjaren deze natuurlijke immuniteit 
missen, zien we nu dat baby’s al vanaf één maand oud de strijd moeten aanbinden met 
ziektes als kinkhoest en mazelen – meer dan eens opgelopen vanuit het vaccin dat het kind 
zelf kreeg, of vanuit gevaccineerden in de omgeving (’crèche-collega’s’). Deze kinkhoest 
wordt dan prompt pseudo-kroep genoemd, omdat het vanwege de vaccinaties immers 
’nooit kinkhoest kan zijn’… Dit gebrek aan placenta-immuniteit, in combinatie met de 
vaccinaties die baby’s en jonge kinderen zelf ondergaan, verklaart ook voor een groot deel 
de aanzienlijke toename in het aantal gevallen van kanker en leukemie in die 
leeftijdsgroep. 

Leonard Horowitz beschrijft in radio-interviews en in zijn boek ”Emerging Viruses, Aids 
and Ebola” hoe het Hepatitis B vaccin dat in Amerika in 1979 – eerst in New York en 
daarna in San Francisco en Denver – bij homofiele proefpersonen werd ingespoten, 
leukemie bevatte. De deelnemers aan deze 'trials' waren hoogopgeleiden, geselecteerd op 
hun traceerbaarheid. De follow-up data van deze ’onderzoeken’ blijven echter hermetisch 
buiten het bereik van onafhankelijke onderzoekers weggesloten…

Wanneer vaccinatieprogramma’s op dit moment zouden worden stopgezet, duurt het nog 
drie generaties eer het immuunsysteem van de bevolking weer geheel op peil is. In plaats 
van het immuunsysteem te versterken, ondermijnt vaccinatie dit, daarbij de deur openend 
naar degeneratieve ziektes als kanker, aids, multiple sclerosis, Alzheimer's etc. op latere 
leeftijd. Ook ME, het vermoeidheidssyndroom getypeerd door lusteloosheid en 
onbestemde, zeer veelzijdige klachten, past in deze rij. De veroorzaker van de ziekte van 
Lyme, de Borrelia burgdorferi-bacterie, kan in de weefsels verscholen liggen, en door de 
immuunsuppressie, veroorzaakt door vaccins, ineens in al zijn felheid tevoorschijn 
voorkomen.

Vaccinatie put immuunsysteem uit
Interessant is dat er nog nooit een onderzoek is gepubliceerd waaruit blijkt dat een 
epidemie van een infectieziekte uitsluitend binnen een groep van niet-gevaccineerden 
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plaatsvindt – dr. Viera Scheibner is daar al jaren naar op zoek! In Amerika, waar 
vaccinaties al langere tijd verplicht zijn, tekent zich het beeld af dat de kinderziekten 
waartegen wordt geënt, nu juist slachtoffers eisen onder oudere leeftijdsgroepen. In 
Zweden, waar men is gestopt met het toedienen van het kinkhoestvaccin, is deze ziekte 
sindsdien niet alleen teruggekeerd tot de oorspronkelijke leeftijdsgroep en aantal gevallen, 
maar heeft deze bovendien weer een goedaardiger verloop.

Want kinderziektes, door vaccins buiten het normale leeftijdspatroon gestoten, verlopen 
doorgaans feller en met meer (blijvende) complicaties. De wet van de resonantie doet dus 
ook hier zijn werk: dat waar men bang voor is, wordt werkelijkheid! 

Een ander gevolg van een door vaccinaties uitgeput immuunsysteem is, dat jongeren 
tegenwoordig ziektebeelden vertonen die vroeger uitsluitend voorkwamen binnen oudere 
leeftijdsgroepen.

”Mijn eindconclusie na meer dan 40 jaar in deze business (geneeskunde) 
is dat het officieuze beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie 

en het officieuze beleid van het ’Red de Kinderen Fonds’ 
en [andere vaccin propagerende] organisaties, 

er één is van moord en genocide. 
Ze willen het erop laten lijken dat ze deze kinderen redden, 

maar in werkelijkheid doen ze dat niet. 
Ik praat over degenen in de hoogste top. 

Onder dat niveau is er een ander niveau, 
dat van doktoren en gezondheidswerkers die, 

net zoals ikzelf, niet werkelijk begrijpen wat ze aan het doen zijn. 
Maar ik kan geen andere uitleg bedenken: 

Het is moord, en het is genocide. 
En ik zeg je, wanneer de zwarte rassen echt wakker worden 

voor wat we met hen hebben gedaan, dan gaan ze ons niet bedanken. 
En als je wilt zien wat voor schade vaccins doen, 

dan moet je niet in de Westerse wereld zijn, 
maar dan moet je naar Afrika gaan. 

Dan zie je het echt.” 
dr. Charlie Kalokerinos

International Vaccine Newsletter, juni 1995, 
http://www.whale.to/v/kalokerinos.html
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De cirkel doorbreken 
De vraag waarom het uitgebreide bewijsmateriaal tegen vaccinaties niet bij ouders 
terechtkomt, is interessant, maar valt buiten de context van dit artikel (volg het 
geldspoor!). Belangrijker is om te weten hoe ouders wèl – en op tijd – zich van de 
volledige informatie kunnen voorzien. Zij kunnen immers alleen vanuit een 
totaaloverzicht een gefundeerde beslissing nemen. De enige manier om een einde te 
maken aan de desastreuze gevolgen van vaccinaties is wanneer mensen – ouders, zowel 
als artsen – zich volledig van die gevolgen bewust zijn en daar ook naar handelen. Alleen 
dan kan de kunstmatig in stand gehouden vicieuze vaccinatiecirkel van 'vraag' en aanbod 
worden doorbroken.

Vaccinaties... in wiens belang eigenlijk?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgt ervoor dat bij iedere baby in 
Nederland de vaccinatieoproepen prompt en veelvuldig in de bus vallen. Intrigerend is 
dat dit RIVM op minstens vier stoelen zit: men ontwikkelt niet alleen vaccins, men 
produceert ze en verkoopt ze bovendien. En als klap op de vuurpijl is ditzelfde instituut 
niet alleen het meldpunt voor de negatieve gevolgen van de (eigen!) vaccins, maar vervult 
het tevens de rol van adviseur aan de minister. De vorming sinds de eerste verschijning 
van dit artikel van het Nederlands Vaccin Instituut (2003) is een flinterdunne afleiding. 

Afgezien dat hier sprake is van een vermenging van belangen, laat het melden door artsen 
zeer te wensen over. Deels omdat de gevolgen categorisch worden gebagatelliseerd, en 
deels ook omdat – wil er sprake zijn van een oorzakelijk verband – men het er niet over 
eens is welke tijdsduur ('interval') tussen de vaccinatie en de negatieve gevolgen daarvoor 
moet worden aangehouden. Terwijl het RIVM daarvoor een tijdsnorm van ’hooguit twee 
dagen’ hanteert, volgt uit de bevindingen van Dr Viera Scheibner dat de periode waarin 

Vaccins…
• activeren microglia – immuuncellen in de hersenen die vrije 

radicalen produceren. 
    Resultaat: permanente hersenschade;
• stimuleren excitotoxiciteit;
• veroorzaken lekkende darm syndroom;
• bevorderen het vrijkomen van neuroactieve 

voedselcomponenten;
• bevorderen schimmelinfecties;
• onttrekken vitale nutriënten;
• verwoesten dendritische verbindingen;
• versnellen abnormale ontwikkeling van hersenpaden;
• verminderen DHA (een omega-3 bouwstof voor de hersenen die 

tevens onderhoudt en beschermt)
Dr. Russell L. Blaylock, Health and Nutrition Secrets, tabel 6,1, pag. 159
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gevaarlijke en/of ongewenste effecten van vaccins naar buiten kunnen treden vele malen 
langer is (zie kader ’Non-specific Stress Syndrome’). 

Verder is gebleken dat consultatiebureau artsen actief worden ontmoedigd in het geven 
van uitvoerige voorlichting aan ouders omtrent de negatieve effecten van vaccins. 
Daarnaast is het meer dan eens gebeurd dat de arts van een consultatiebureau en de 
betreffende ouders zich moesten laten welgevallen dat een RIVM-medewerker de door 
hen aangemelde gevolgen met kracht onder het tapijt veegt. Voor zowel artsen als ouders 
niet bepaald een uitnodiging tot melding. Overigens kunnen ouders ook zelf bij het RIVM 
de vaccinatieschade bij hun kind aanmelden – tot zelfs jaren na het ontstaan daarvan. 
In het 1994 rapport over het melden van ’bijwerkingen’ schrijft het RIVM zelf dat tot 1993 
hun archivering dusdanig gesplitst was georganiseerd, dat men niet in staat was de 
gegevens in te zetten in overzichten en tabellen ten behoeve van het trekken van enige 
conclusie... In hetzelfde rapport steekt enkele malen de reden van deze handelwijze de 
kop op: in verband met een (vermeende) kudde-immuniteit men wil graag een 
vaccinatiegraad van 98% bereiken. ‘Vermeende’ kudde-immuniteit, want die term is van 
oorsprong uitsluitend van toepassing op ware immuniteit, verkregen nadat een bepaald 
deel van de bevolking de ziekte in kwestie natuurlijk heeft doorgemaakt! 

Verder blijkt meer dan eens zowel uit de toon als uit de verwoordingen, dat het belang van 
het vaccinatieprogramma zwaarder telt dan het belang van het (individuele) kind.
Om op basis van bovenstaande uitgangspunten uitspraken te doen over de veiligheid en 
de effectiviteit van vaccins, klinkt voorbarig en niet erg wetenschappelijk.

Onthutsende realiteit
Er is dus meer dan genoeg reden om de beslissing ten aanzien van het al of niet vaccineren 
heel bewust te nemen. Maar helaas ligt in het reguliere circuit voor ouders de benodigde 
kennis voor het onderbouwen van die beslissing nog altijd niet voor het oprapen. 
Bovendien krijgen zowel ouders als artsen nog steeds maar een gedeelte van de waarheid 
te horen. De media helpen de mythes in stand te houden, bijvoorbeeld door bij de 
beschrijving van een 'Staphorst-epidemie' er niet bij te vertellen dat soms tot ca 70% van 
de getroffen groep wel degelijk – tenminste éénmaal – was gevaccineerd... Bij deze 
kwesties blijkt telkens weer dat doorvragen van essentieel belang is om de complete feiten 
boven tafel te krijgen. Vaak vraagt men niet verder, omdat het denkkader rond vaccinaties 
nog altijd grotendeels door de mythes ('veilig en effectief') wordt bepaald.
In de praktijk blijkt een dergelijk gebrek aan volledige en concrete gegevens meer dan eens 
levensgevaarlijk te zijn. Voor onszelf en voor onze kinderen.

Voorstanders van vaccinatie – doorgaans politici, artsen of professoren die hun 
bestaansrecht op vaccinatie hebben gefundeerd – weerleggen in televisie-, en radio-
uitzendingen iedere kritiek op hun standpunt meestal met het bijzonder 
onwetenschappelijke argument van ”Dat is niet waar”. Om daarna de vaccindissidente 
spreker te blijven interrumperen, of belachelijk te maken. 
Alles lijkt geoorloofd om de terechte kritiek op vaccinatie geen stem te geven.
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Veilige oplossingen
Al is in Nederland de Westerse patentgeneeskunde op dit moment (nog) de meest politiek 
correcte en verbreide benadering, er zijn tal van andere geneeswijzen en filosofieën die de 
mens op zijn levensweg kunnen bijstaan. Ieder individu heeft immers een eigen 
constitutie; de gedachte dat er één eenduidige methode om die tegemoet te treden, is 
domweg niet reëel. 

Homeopathie gaat uit van de gedachte dat men het gelijke kan genezen met het gelijke, 
richt zich op het gehele lichaam, brengt dat van binnenuit weer in balans, zodat het 
zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt hersteld. Het immuunsysteem kan dan 
worden verleid tot grotere en meer toegespitste activiteit, en de ziekte kan oplossen. 
Bovendien sluit de wijze waarop homeopathie met het lichaam communiceert – via 
frequentie-informatie – volledig aan op de meest snelle van de communicatiewijzen van 
het lichaam, die van elektromagnetische scalargolven.  Met betrekking tot vaccinatie kan 
homeopathie tweezijdig worden ingezet, zowel therapeutisch als diagnostisch. Het 
herstellen van vaccinatieschade met de nosode (homeopathische verdunning) van een 
bepaald vaccin dient overigens uiterst behoedzaam te gebeuren, aangezien deze 
benadering de toxinen van het oorspronkelijk vaccin te snel uit de weefsels tevoorschijn 
kan lokken, en zo de betrokkene veel last bezorgen. In Nederland werkt dr. Tinus Smits uit 
Eindhoven met deze benadering. Van hem is ook de term ’post-vaccinaal syndroom’ 
afkomstig.

Bij het doormaken van een natuurlijke kinderziekte kan homeopathie – indien nodig – het 
proces in veiliger banen leiden. Behalve ingeval van eenmaal aangerichte ernstige 
hersenbeschadigingen – en soms zelfs ook dan nog – kan veel van de door vaccinatie 
veroorzaakte disbalans in het lichaam worden hersteld. Wanneer een dergelijk specifiek 
gerichte homeopathische behandeling succesvol is, wijst dit vaccinatie als schuldige factor 
aan. De 170 jaar oude homeopathische grondgedachte van Hahnemann is in de loop van 
de tijd wel met ervaringsfeiten uitgebreid, de onderliggende principes ervan zijn 
onverdund intact gebleven. Hetzelfde geldt voor de nog veel oudere gezondheids-
benaderingen als Ayurveda, Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), en acupunctuur. 

Frederick R. Klenner
Over het orthomoleculaire olifantengeweer L-ascorbinezuur valt een bibliotheek te vullen. 
Vitamine C is betrokken bij 325 processen in het menselijk lichaam, en is daarmee een van 
de belangrijkste stoffen. Een essentiële stof zelfs, dat wil zeggen: het menselijk lichaam 
maakt zelf geen vitamine C aan, de stof moet dus van buitenaf komen – uit voeding of uit 
voedingssupplementen. Bij een gebrek aan vitamine C wordt het lichaam ziek, bij een 
geheel ontbreken ervan volgt de dood. Een orthomoleculaire dosis laat zich uitdrukken in 
grammen, niet in  microgrammen. Beneden de 10 gram per dag is er bij volwassenen geen 
therapeutisch effect te verwachten! Soms is de benodigde dosis te hoog om door het 
maagdarmkanaal te kunnen worden verdragen, en moet de stof als natriumascorbaat 
intraveneus worden toegediend. Dat heeft de Amerikaanse arts dr. Frederick Klenner zijn 
leven lang gedaan, telkens wanneer hij oog in oog stond met de meest uiteenlopende 
infectieziektes, vergiftigingen en insectenbeten. En altijd met succes. In een polio-epidemie 

Vaccinatie – het failliet van een mythe                           Désirée L. Röver   © 1997,  2011                                         41



in 1948 helpt Klenner met intraveneus, intramusculair en oraal toegediende vitamine C 
(natriumascorbaat, iedere 2 uur 1 tot 2 gram) alle 60 patiëntjes binnen drie tot vijf dagen 
totaal te genezen – zelfs van hun reeds bestaande verlammingen, inclusief de twee die al 
moesten worden beademd! Rugpuncties lieten al na twee dagen een weer heldere liquor 
zien. Fred R. Klenner, The Treatment of Poliomyelitis and Other Virus Diseases with Vitamin C, Southern 
Medicine & Surgery, July 1949;3(7):209-214,   http://nutri.com/49/ ,  www.orthomed.com. 

Vitamine C zorgt ervoor dat een infectieziekte een natuurlijk verloop heeft, zonder de 
negatieve bij- of restverschijnselen, en met de opbrengst van een levenslange immuniteit.
De hierboven genoemde dr. Viera Scheibner, de zeer in het oog springende, strijdbare 
wetenschapper die zich volledig heeft toegelegd op het onderzoeken en blootleggen van 
vaccinatieschade, kwam op haar zoektocht vitamine C onvermijdelijk tegen. Zelf is zij een 
fervent gebruikster van deze stof en al ontelbare malen heeft zij ouders de weg gewezen 
naar deze helende en soms zelfs levensreddende substantie. Uit haar ervaring citeer ik de 
volgende voorbeelden: 

Kinderen met kinkhoest zijn na een juiste (lees: orthomoleculaire) dosis van vitamine C 
binnen 24 uur van de voor deze ziekte zo kenmerkende en uitputtende blafhoest af. 
Doorbehandeling zorgt voor totale genezing, en tilt tegelijkertijd het algehele 
immuunsysteem naar een hoger niveau van werkzaamheid ten opzichte van andere 
ziekteverwekkers. Ware immuniteit dus! 

Hetzelfde geldt voor polio. De juiste dosering vitamine C zorgt ervoor dat de ziekte niet 
verder doorzet en de verlammingsverschijnselen achterwege blijven. Overigens kan polio 
er ook heel tam uitzien, en zich bijvoorbeeld uiten als slechts een fikse verkoudheid. De 
ziekte geeft lang in niet alle gevallen de verlammingsverschijnselen waarvan het op de 
regie van de angst voortgedreven vaccinatie-evangelie zich te pas en te onpas van bedient. 
Een baby met een bacteriële meningitis, die in het ziekenhuis na de vruchteloze 
behandelingen met een heel scala aan antibiotica ten dode leek opgeschreven en daarom 
van de levensverlengende apparatuur zou worden afgekoppeld, kreeg in plaats daarvan 
op advies van Dr Scheibner intraveneus vitamine C toegediend. Enige tijd later kon dit 
kind gezond en wel het ziekenhuis verlaten. Op de vraag van de vader van deze baby aan 
de behandelend ziekenhuisarts, of hij bij een volgend meningitisgeval deze vitamine C 
behandeling zou toepassen, antwoordde deze laatste ontkennend… Behandelprotocollen 
staan een dergelijke eigen creatieve inbreng van artsen niet toe. Jouw gezondheid en 
genezing zijn voor hen dus geen prioriteit! 

Dit citaat verklaart waarom:

"Fichte*) bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht 
om de vrije wil te vernietigen, 

zodat, nadat leerlingen de school hebben verlaten,
zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen zijn

om anders te denken of te handelen 
dan hun leermeesters zouden hebben gewenst."

Vaccinatie – het failliet van een mythe                           Désirée L. Röver   © 1997,  2011                                         42

http://nutri.com/49/
http://nutri.com/49/
http://www.orthomed.com
http://www.orthomed.com


"Voeding, vaccinaties en gerechtelijke bevelen zullen 
in combinatie, vanaf een heel jonge leeftijd, 

het soort van karakter en het soort van overtuigingen teweegbrengen
die de autoriteiten wenselijk achten. 

En iedere serieuze kritiek op de 'powers that be' 
zal psychologisch onmogelijk worden."

Bertrand Russell
'The Impact of Science on Society' (2003, pag. 62)

*) Johann Gottlieb Fichte, filosoof, 1762-1814

Ook de ziekte van Pfeiffer – de klierkoortsziekte mononucleose, vaak een gevolg van een 
(pokken)vaccin – is met behulp van vitamine C zeer goed te behandelen. Het gaat hier om 
het Epstein Barr virus (EBV, ofwel Pfeiffer, vaak een vaccincontaminant). Een virus is 
nimmer met antibiotica te bestrijden. Een zeer effectvolle manier om deze ziekte het hoofd 
te bieden, is daarom om de antivirale werking van het lichaam op te wekken, door de 
patiënt onder leiding van een goed opgeleide orthomoleculaire arts of therapeut tot 
darmtolerantie vitamine C te laten innemen. Belangrijk is wel om daarbij – in 
samenwerking met de huisarts(!) – met bloedonderzoek voortdurend controle op het virus 
te houden. Koorts is bij virusinfecties een natuurlijke reactie van het lichaam om het virus 
te verhinderen om zich te vermeerderen. Ingrijpen in de koorts met paracetamol betekent 
het virus weer vrij baan te geven om zich te repliceren...

Ayurveda en antroposofie
De oeroude Indiase geneeskunst van de Ayurveda is een ander beproefd voorbeeld van de 
vele manieren die de mens heeft gevonden om de weg tussen wieg en graf zo gezond 
mogelijk af te leggen. Ook in dit gezondheidsbewustzijn staat de individuele mens 
centraal. Men werkt er, net als in de homeopathie, met het indelen van mensen in een 
aantal typeringen, echter met dien verstande dat de onderverdeling die daarbinnen weer 
kan worden gemaakt, in nog grotere mate fijnzinnig, individueel en aan het moment 
gekoppeld is. Therapeutisch werkt de Ayurveda met het principe van het tegendeel, warm 
brengt koud in balans, zoals vocht dat doet met droogte, etc. Iemand die redelijk in balans 
is, heeft van het doorlopen van een infectieziekte niets te vrezen. Het vuur van de koorts 
dient slechts als middel om die balans te verbeteren.

Hoewel het te ver voert om in dit kader alle alternatieve benaderingen te belichten, 
verdient ook de antroposofie zeker te worden vermeld. Binnen deze filosofie heeft men op 
dit terrein veel werk verzet. De initiatiegedachte achter kinderziektes – kinderziekten als 
stappen van geestelijke ontwikkeling, is geheel in de lijn van deze opvattingen.

Aangeboren wijsheid
De natuur gehoorzaamt aan de wetten van het universum. Natuurlijke ziektes zijn er 
vanwege een reden. Kinderziektes zijn een natuurlijke manier om het immuunsysteem 
van het kind in zijn geheel te versterken als voorbereiding op het latere leven. Daarnaast 

Vaccinatie – het failliet van een mythe                           Désirée L. Röver   © 1997,  2011                                         43



biedt het doormaken van een natuurlijke kinderziekte het kind de gelegenheid tot een 
groeistoot op lichamelijk, zowel als op mentaal en psychisch gebied. Voor wie goed kijkt, 
laten kinderziektes zich zien als een soort initiatie, ze zijn er in het belang van het kind, 
voor de korte en langere termijn. 

Andere positieve gevolgen van het doormaken van kinderziekten zijn onder meer dat 
vrouwen, die als kind de bof hebben doorgemaakt, een aantoonbaar kleinere kans op 
eierstokkanker hebben. Door het hebben gehad van mazelen, kan men op latere leeftijd 
meer resistentie blijken te hebben tegen degeneratieve ziekten als kanker, bot-, kraakbeen- 
en huidziekten. 

In het relatief zeldzame geval dat een kinderziekte ongehoord fel verloopt, kunnen 
(intraveneuze) vitamine C en geneeswijzen als homeopathie en Ayurveda dat proces veilig 
ondersteunen, zonder de werking en het initiatie-effect ervan weg te nemen. 

Erfgoed
Inentingen tegen mazelen, rode hond en bof ontnemen een kind een onvervangbaar deel 
van zijn erfgoed. Voor een volwassene dient een infectieziekte eveneens om het 
immuunsysteem een extra stimulans te geven, zodat men zich voor erger kan behoeden. 
Wanneer een ouder voor zichzelf en/of voor zijn kinderen vaccinatie afwijst, hoe is er dan 
bescherming te creëren tegen de aanslagen die ziektekiemen en andere organismen en 
gebeurtenissen in de loop van het leven op de desbetreffende immuunsystemen doen? 

Een goede gezondheid begint met een immuunsysteem dat optimaal functioneert. 
Dit wordt verkregen via de juiste voeding: door het gebruik van zoveel mogelijk 
onbewerkte voedingsproducten, en door het vermijden van suiker, suikervervangers, 
geur-, kleur-, en smaakstoffen (E-nummers), chips, MacDonald’s, Coca Cola etc. En 
vervolgens door een harmonieuze leefwijze en mentale instelling (ook in dit verband is 
borstvoeding voor baby’s van doorslaggevend belang).

Algemeen gezegd, betekent dit dat men zijn persoonlijke mentale en fysieke gezondheid 
integraal binnen de eigen verantwoordelijkheid plaatst en dat men gehoorzaamt aan de 
wetten van de natuur. 

Tot slot
Vaccinatie is een uitmuntend voorbeeld van wat ongehoorzaamheid aan die natuurlijke 
basiswetten, en het niet vertrouwen op de ingeboren wijsheid van het lichaam, teweeg kan 
brengen. 

Hyppocrates zei ”Primum non nocere”,  ofwel: ”Allereerst: geen schade aanrichten”. 
Vaccinatie is hiermee regelrecht in tegenspraak. De inmiddels meer dan 100.000 pagina's 
medische literatuur die daarvan het bewijs vormen, zijn dankzij dr. Viera Scheibner’s 
boeken nu binnen het bereik van zowel artsen als ouders. www.vierascheibner.org 
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Wanneer ik alle informatie naast elkaar leg die ik in de afgelopen 25 jaar heb verzameld, 
dan past de praktijk van vaccinatie in een uiterst grimmig totaalbeeld. 
Daarin is niets zoals dat via overheid, kranten en televisie aan ons wordt gepresenteerd. 
Sterker nog: alles is precies het tegenovergestelde...

De Westerse patentgeneeskunde is niet gericht op genezing, maar is een ziektebewustzijn 
dat bestaat bij de gratie van veel zieken en veel ziekten. De Westerse ‘genees’kunde 
onderhoudt bovendien een incestueus te noemen relatie met de meest profijtelijke 
industrie ter wereld – de farmaceutische industrie. 

De Westerse patentgeneeskunde zoals deze vandaag de dag de wereld beheerst, is 
ideologisch in positie gebracht vanaf de oprichting op 5 mei 1847 van de American Medical 
Association, en is in praktische zin vanaf 1910 -- nadat Rockefeller het Flexner Report had 
gefinancierd -- zeer zorgvuldig en in kleine stapjes steeds verder uitgebouwd. 

Rockefeller’s Flexner Rapport heeft ervoor gezorgd dat alle medische benaderingen die niet 
farmaceutisch zijn gebaseerd, van het academisch toneel zijn verdwenen (behalve de 
osteopathie). 
Deze agenda is anno nu zeer duidelijk zichtbaar in de haatdragende bemoeienissen om 
alles te elimineren wat te maken heeft met levensconforme voedingssupplementen, 
fytoproducten en andere complementaire middelen, inclusief complementaire 
geneeskunde en complementair werkende artsen. 

Alle farmaceutische producten zijn per definitie lichaamsvreemd en dus belastend. 
Bovendien zijn deze kunstmatige middelen niet gericht op het aanpakken van de oorzaak, 
maar op het dempen van de uiterlijke symptomen daarvan: ‘Kill the messenger’!

De huidige Westerse patentgeneeskunde, mede stevig in het zadel gehouden door de 
polisinhoud van de zorgverzekeringen en ministers van Volksziekten, is een onkruid dat 
diep is geworteld in de valse informatie van Jenner en Pasteur. 
De nu 86-jarige Haarlemse arts Hans Moolenbergh noemt deze benadering dan ook 
’verschuifkunde’: van het ene profijtelijk symptoom naar het andere…

Uit al het voorgaande moge duidelijk zijn dat vanuit het standpunt van de gezondheid 
van onze kinderen en dus van het Leven zelf, vaccinaties absoluut niet veilig zijn, en alleen  
effectief in het beschadigen van onze kinderen... 
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“Vaccinatie is een verdwazing.
Die met geweld op te leggen,

is een misdaad.”
Prof.  Alfred Russell Wallace
1899, The Wonderful Century

“Vaccins worden gebruikt om biologische wapens te testen...
Ik ontdekte dat vaccins worden ingezet om ziekten te verspreiden.

Ze worden toegepast als doelgerichte genocide.”
Guylaine Lanctôt, arts en auteur van The Medical Mafia

”Vaccinaties zijn alleen uiterst effectief 
wanneer bezien vanuit het standpunt 

dat met behulp van vaccins 
de wereldbevolking kan worden 

aangestuurd, beheerst en gedood”
dr. Stanley Monteith in ‘None dare call it genocide’, 

 www.radioliberty.com/nlov04.html

“Vandaag de dag worden griepvirussen gebruikt als biologische wapens 
voor het uitroeien van uitpuilende populaties. 

Beheersers van ziekten, in het geheim opererend voor de elite, 
creëren mutanten via genetische manipulatie 

en passen multi-disciplinaire pseudo-wetenschap toe 
om de snel om zich heen grijpende Spirituele Renaissance uit te stampen .”

Leonard G. Horowitz, DMD, MA, MPH. DNM, DMM
www.tetrahedron.org 

“Kanker was praktisch onbekend tot de introductie van pokkenvaccinatie [in1853]. 
“Ik heb te maken gehad met tenminste 200 kankergevallen, 

en ik heb nooit een geval van kanker gezien
in een niet-gevacineerde persoon.”
dr.  W.B. Clarke, Indianapolis,
New York Press, 26 januari 1909

“Er is ruim bewijs 
dat het immuniseren van kinderen 

meer kwaad doet dan goed.”
dr.  J. Anthony Morris 

viroloog en voormalig hoofd Vaccincontrole en Research, US FDA
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“Deze verbazingwekkende daad 
is de moordzuchtige waanzin 

van een ganse professie.
Dit is bloedmoord.”

Dr. James Garth Wilkinson, 1876 

“Ziekte, veroorzaakt door vaccins, 
is een uiterst effectief socio-economisch werktuig

met de potentie van onverhoopte miljardenwinsten
en permanent veranderde maatschappelijke structuren 

in grote groepen mensen.”
Conclusie van de rechtszaak 

aangespannen door het Advertiser’s Protective Bureau van Kansas City, 
tegen de Jackson Medical Society 

voor het voor eigen gewin verzinnen van een pokken epidemie in 1921.
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Boeken 
Downloaden van boeken en artikelen over vaccinatie: 
http://www.whale.to/v/books1.html ,
http://www.whale.to/vaccines.html

•  Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler - Kinderspreekuur - Christofoor, ISBN 90.6238.269X;
• Dr Robert S. Mendelsohn - How to raise a healthy child... in spite of your doctor.
• Dr Gerhard Buchwald - Impfen. Das Geschäft mit der Angst;
• Simone Delarue - Vaccination ~ Protection: Mythe ou Réalité?;
• F. en S. Delarue - La rançon des Vaccinations;
• Hans Ruesch - Die Pharma Story, Der Grosse Schwindel;
• Trevor Gunn - Mass Immunisation. A point in Question;
• Alfred Russell Wallace, Vaccination a Delusion, its penal Enforcement a Crime, 1898, http://www.whale.to/

vaccines/smallpox14.html
• Greer Williams, Virus Hunters, 1959, Alfred A. Knopf, New York;
• Ida Honoroff, E. McBean, Vaccination the Silent Killer, a clear and present danger. 1977. Honor Publications, 

Sherman Oaks, California;
• Harris Coulter, Barbara Loe Fisher  - A shot in the Dark. 1985
• Gregory Gregoriades, Immunological Adjuvants and Vaccines, NATO ASI Sciences, Life Sciences Vol. 179, 

1989, ISBN 0306.43386.9;
•Harris Coulter  - Vaccination, Social Violence and Criminality, the Medical Assault on the American Brain. 1990. 

ISBN 978.15564.31036;
• Viera Scheibner - Vaccination. 100 Years of Orthodox Research shows that Vaccines Represent a Medical Assault 

on the Immune System. 1993. ISBN 0646.15124X; 
   www.vierascheibner.org
• Guylaine Lanctôt - The Medical Mafia – how to get out of it alive and take back your health and wealth. 1994;
• Leonard Horowitz - Emerging Viruses, Aids and Ebola, Nature, Accident or Intentional? 1996. ISBN 

0.923550.12.7;    www.tetrahedron.org 
• Tinus Smits - Het Post-Vaccinaal Syndroom. 1996. ISBN 90-803326-1-5;
•Johan van Dongen - Pleidooi voor de Aap, de Waarheid achter AIDS en andere virusinfecties. 1997. ISBN 

978.90667.17777;
•  Ronald van Vierzen - De zonen van Hippokrates. 1998. ISBN 978.90655.61137;
• Leon Chaitow  - Vaccinatie en immunisatie. Gevaren, misvattingen en alternatieven. ISBN 

90202.52674; 
• Viera Scheibner - Behavioural Problems in Childhood – the Link with Vaccination. 2002. ISBN 0.9578007.0.3; 
 www.vierascheibner.com  

• Bookchin D, Schumacher J, The Virus and the Vaccine, contaminated vaccin, deadly cancers and government 
neglect, 2004, ISBN 9780312342722;

• Gary Matsumoto, Vaccine A, the covert government experiment that’s killing our soldiers. 2004. ISBN 
978.04650.4400.9; www.vaccine-a.com

• Nicolson Garth L - Project Day Lily, an American Biological Warfare Tragedy. 2005. ISBN 978.4134.8518.9; 
www.immed.org 

• Moolenburgh H - Op je gezondheid – Hoe geest, ziel en lichaam gezond te houden in een bedreigde wereld, 2005, 
ISBN 978.90202.4389.6;

• Dr. Russell L. Blaylock, Health and Nutrition Secrets, 2006. ISBN 0.929173.48.1;
   www.russellblaylockmd.com
• Janine Roberts - Fear of the Invisible – how scared should we be of Viruses and Vaccines, Hiv and Aids?, 2008, 

ISBN 978.09559.17721;
• Elsner TM, What the pharmaceutical companies don’t want you to know about vaccines, 2008. ISBN 

978.09818.55400, www.exemptmychild.com
•Engelbrecht T, Köhnlein C, Virus Mania – how the medical industry continually invents epidemics, 2008, 

ISBN 978.1425114671;
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Artikelen
• Russell L. Blaylock (neurosurgeon), The truth behind the vaccine cover-up, Medical Veritas 2008(5):1714-26, 

www.russellblaylockmd.com 
• Russell L. Blaylock, The danger of excessive vaccination during brain development: the case for a link to 

Autism Spectrum Disorders (ASD), Medical Veritas 2008(5):1727-41, www.russellblaylockmd.com 
• Russell L. Blaylock, Vaccines, depression, and neurodegeneration after age 50 years: another reason to 

avoid the recommended vaccines, Medical Veritas 2008(5):1742-47, www.russellblaylockmd.com
• David Ayoub (radioloog) artikelen en presentaties, http://homepage.mac.com/raypoke/

FileSharing9.html

Video / DVD
• Powerpoint presentatie Désirée Röver, VACCINATIONS WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, http://

www.youtube.com/watch?v=P8QKSMK2Ytw 
• prof. Garth Nicolson, Terrible New Diseases, http://video.google.com/videoplay?

docid=3377807002825883504&hl=en
   www.immed.org
• David Ayoub, Mercury, Autism and the Global Agenda, http://video.google.nl/videoplay?

docid=6890106663412840646 
• Watch Mercury Kill The Brain: Vaccines And Neurodegeneration, http://www.youtube.com/watch?

v=SKuznYVn40s&hl=nl

• Scheibner, Kalokerinos et al, Vaccination, the Hidden Truth, 

• Russell Blaylock, Chemical Dumbing Down, http://www.whale.to/a/blaylock_h.html 

Websites
... Shaken Baby Syndrome
J.E. Leestma, Shaken Baby Syndrome: Do Confessions by Alleged Perpetrators Validate the Concept? J Am 
Phys Surg. 2006; 11(1): 14-16. Ook op:   http://www.jpands.org/vol11no1/leestma.pdf ;
M.D. Innis. Vaccines, Apparent Life-Threatening Events, Barlow’s Disease, and Questions about "Shaken 
Baby Syndrome. J Am Phys Surg. 2006; 11(1): 17-19. Also available at  http://www.jpands.org/vol11no1/innis.pdf ;
C.A.B. Clemetson, Caffey Revisited: A Commentary on the Origin of "Shaken Baby Syndrome" J Am Phys 
Surg. 2006; 11(1): 20-21. Ook op:   http://www.jpands.org/vol11no1/clemetson.pdf ;
J.E. Leestma. “Case analysis of brain-injured admittedly shaken infants: 54 cases, 1969-2001.” Am J Forensic 
Med Pathol. September 2005. 26(3): 199-212. Review;
F.E. Yazbak. Shaken Baby Syndrome: Pitfalls in Diagnosis and Demographics. Red Flags, February 2006,  http://
www.redflagsdaily.com/yazbak/2006_feb17.php.

Osterhaus over dierenvaccins in Annecy: http://www.agd.nl/1060870/Nieuws/Artikel/Dieren-te-weinig-
gevaccineerd.htm?nb=agd&editie=23%20september%202008&link='Dieren%20te%20weinig
%20gevaccineerd'&WT.mc_id=mail_agd_23%20september%202008
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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, vinden in het lichaam en de hersenen 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. (Lees mijn boek Baarmoederhalskanker, 
HPV-vaccins als een ʻdeus ex vaginaʼ , en kijk op www.desireerover.nl naar de inhoud van de RVP-vaccins).
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 non-
specific stress syndrome. 

Rond 1987 deed de Australische 
wetenschappelijk onderzoeker dr. Viera Scheibner daaraan een belangrijke toevoeging. In de computer-
grafieken 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 is niet alleen bij babyʼs, maar geldt voor iedere gevaccineerde... 
Het vermijden van vaccins is het voorkómen van schade en verdriet!!! Direct na inspuiting kunnen de 
toxische aanslagen op het lichaam door vaccins enigszins worden beperkt met behulp van grote hoeveel-
heden 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... u kunt het lezen, en daarom besluiten niet te vaccineren!

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.
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Naam:          .............................................................   Vaccin(s):    ................................................                                                                                    
Adres:          .............................................................   Partij nr(s):   ................................................                          
Geb.datum: .............................................................   Priklocatie: ................................................
Telefoon:    ..............................................................   Gemeente:  ................................................

datum 
vaccinatie 

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

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

uur  4

uur 13

uur 48

FASE II Weerstand lichaam op toppunt van weerstand

dag 5, 

6, of 7

dag 10

of 11

FASE III Uitputting verdediging uitgeput, kritieke fase

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               
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Aansprakelijkheidsformulier Vaccinatieschade

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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Realiseert u zich dat…
... vaccinaties in Nederland niet zijn verplicht?
... vaccinaties niet alleen ineffectief, maar zelfs ronduit gevaarlijk zijn?
... het kinkhoestvaccin bij laboratoriumdieren wordt gebruikt om hersenontstekingen te 
veroorzaken?
... het kinkhoesttoxine de witte bloedcellen (de Pacmannetjes van het immuunsysteem) stil legt?
... "Bloedende wonden nooit resulteren in tetanus, omdat de tetanusbacil anaërobisch is (kan niet 
tegen zuurstof).” Dr Buchwald MD
... het tetanustoxine de vermeerdering van virussen aanmoedigt?
... lipiden (vetten) in vaccins speciaal worden gebruikt voor het veroorzaken in laboratoriumdieren 
van onmiddellijke en onomkeerbare auto-immuunreacties? (zoals in het HPV-vaccin Cervarix en 
het H1N1-vaccin Pandemrix).
... dat deze lipiden (vetten) in vaccins bovendien zorgen voor een vertraging in het ziek worden 
van de ontvanger door de gebruikte ziektekiemen?
... in geen enkel officieel onderzoek staat vermeld dat vaccinatie oorzaak nummer één van 
wiegendood is?
... infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd door betere voeding en sanitaire omstandigheden 
al hoog en breed op hun retour waren, lang voordat welk vaccin dan ook werd toegepast?
... de beste manieren om gezond en sterk te blijven: goede voeding, voldoende rust, een 
evenwichtige geest, en voldoende vitaminen (C!), mineralen etc. zijn?
... gevaccineerde  moeders via de placenta aan hun baby geen, of onvoldoende immuniteit 
doorgeven?
... er nog nooit een epidemie is geweest uitsluitend in de niet-gevaccineerde groep?
... mazelen, bof en rode hond natuurlijke en onontbeerlijke ontwikkelingsstappen zijn in de 
geestelijke en lichamelijke groei en ontwikkeling van kinderen?
... kinderziekten (maar ook griep) dienen om van het immuunsysteem te versterken?
... er tegelijk met elk vaccin ook gevaarlijke verontreinigingen diep het lichaam worden 
binnengebracht, zoals: aluminiumfosfaat, formaldehyde, restanten van dierlijke cultuurbodems -- 
met daarin behalve vreemde, dierlijke eiwitten en RNA en DNA, ook onder meer talloze 
onbekende virussen en bacteriën?
... dat zowel de gifstoffen, als deze bacteriën en virussen vanuit de dierlijke cultuurbodems, via de 
vaccins de kans hebben vitale organen direct aan te tasten?
... vaccinaties de ontvanger juist ontvankelijk maken voor de betreffende ziekte?
... kinderen na vaccinaties door immuunsuppressie vaak terechtkomen in een eindeloze cirkelgang 
van loopneuzen, verkoudheden, ooraandoeningen (buisjes!), allergieën,  eczeem en astma etc.?
... het RIVM bij de meldingen van sterfgevallen na vaccinaties het causaal verband met de vaccins 
categorisch ontkent door het fenomeen immuunsuppressie a priori van de hand te wijzen?
... gevaccineerden -- ook al hebben zij zelf geen verschijnselen -- de desbetreffende ziekte juist 
kunnen overbrengen?
... viroloog Ab Osterhaus bij een EU-bijeenkomst in Annecy  in september 2008 van de 
conventionele dierenvaccins heeft gezegd dat deze de desbetreffende ziekten juist kunnen 
veroorzaken? [zowel in de ontvanger als in diens omgeving, red.].
... "epidemieën" van b.v. polio of kinkhoest veelal tot zo'n 70% in gevaccineerden plaatsvinden?
… dat deze poliogevallen vaak voortkomen uit besmetting door gevaccineerden, zoals onlangs 
weer in Nigeria?
... vaccinatie vandaag de dag in de VS de enige oorzaak van polio is omdat de polio-stam 
waardoor men ziek wordt, rechtstreeks uit het laboratorium afkomstig is?
… vaccinatie nummer één oorzaak is voor wiegendood (SIDS)?
…het serum van wiegendoodbaby’s zo giftig is dat de allerkleinste hoeveelheid ervan, dodelijk is 
voor de muizen bij wie het werd ingespoten?
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... vaccinaties op de lange termijn grote gevolgen kunnen hebben: MS, ME, kanker, Aids, autisme, 
dyslexie, astma, allergie, etc.?
… de uit apencellen afkomstige kankerverwekkende virusverontreiniging SV40 in de poliovaccins 
van de jaren rond 1950 nu wordt aangetroffen in de hersentumoren van volwassen Amerikanen?
... het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vaccins niet alleen ontwikkelt, maar 
ook produceert, verkoopt, er de meldingen van de negatieve bijwerkingen van moet inventariseren 
en beoordelen... en tot slot adviesorgaan van de overheid is?
... de meldingen van negatieve bijwerkingen die bij het RIVM binnenkomen slechts een flinterdun 
sneeuwlaagje op het topje van de ijsberg zijn?
... het RIVM vanwege het ontbreken van een deugdelijke database lang niet in staat is geweest om 
wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen over zaken als trends, verschuivingen, 
effectiviteit, en/of de werkelijke effecten van hun vaccins?
... de meeste artsen geen tijd hebben/nemen om de informatie van het RVP 
(Rijksvaccinatieprogramma) op waarde te beoordelen, en vanwege de hypnose ”Vaccinaties zijn 
veilig en effectief” vaak klakkeloos aan hun patiënten herhalen wat henzelf op de mouw werd 
gespeld?
... uit hun eigen rapportage overduidelijk blijkt dat het RIVM uitsluitend is geïnteresseerd in het 
goed laten functioneren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) omwille van het kunnen 
realiseren van de vermeende kudde-immuniteit bij een 95% vaccinatiegraad?
... het RIVM consultatiebureau-artsen en -verpleegkundigen zeer actief ontmoedigt om ouders ’te 
veel’ over de negatieve effecten van vaccins te vertellen?
... het poliovaccin werd gekweekt op gemalen apennieren en dat van daaruit aids de wereld is 
binnengekomen?
... het toedienen van een griepvaccin aan (demente) bejaarden het effect heeft van ‘euthanasie’?
... dat artsen zichzelf en hun kinderen vaker niet, dan wel vaccineren? 
... dat artsen in Frankrijk massaal het hepatitis B vaccin hebben geweigerd?
… dat de Franse militairen, zonder enig vaccin de Golfoorlog ingegaan, daarvan gezond 
thuiskwamen – in tegenstelling tot hun verplicht geprikte Britse en Amerikaanse collega’s, voor 
wie de term Gulf War Syndrome moest worden uitgevonden… 
… deze historie zich herhaalt met de (Nederlandse) militairen, ingezet in Bush’s laatste 
hersenspinsel, Irak?… 
… de wetenschapper die dat aan de kaak stelde, Nobelprijs genomineerde kankeronderzoeker 
professor Garth Nicolson, zijn openhartigheid moest bekopen met herhaalde aanslagen op zijn 
leven en dat van zijn vrouw, de verwoesting van hun laboratorium en het uit de lucht verdwijnen 
van hun website ( www.immed.org)… 
… dat vaccins meer dan eens bewust worden misbruikt als vehikel voor nieuwe, uit biowar 
programma’s stammende ziekteverwekkers: vaccins voor Golfoorlog militairen met daarin de 
door de Amerikaanse overheid gepatenteerde mycoplasma fermentans incognitus (Mfi), of 
tetanusvaccins die human choriogonadotrophin hormone (HCG) bevatten, zodat vrouwen hun 
zwangerschappen nooit kunnen voldragen en in feite worden gesteriliseerd…
… dat Nobelprijs winnaar Betrand Russell (1872-1970) uitvoerig heeft beschreven hoe vaccins, met 
daarin kwik en andere hersenbeschadigende stoffen, een gedeeltelijke chemische lobotomie 
teweegbrengen – en daarmee een overlevende zombie bevolking…
… het Gardasil vaccin van Merck, dat claimt infectie met het humaan papilloma virus te voorkomen 
waardoor er geen baarmoederhalskanker zou kunnen ontstaan – een nauwelijks verborgen 
sterilisatie agenda is…
... in de nieuwste vaccins het rabiesvirus (hondsdolheid) wordt gebruikt als vector (vehikel) voor 
het beter in de cel binnenbrengen van de gewenste ziekteverwekker, met als gevolg: ontvangers 
met dolgedraaide, onberekenbare, en krankzinnige aanvallen van razernij?
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