
DIENT HET CORONA-VACCIN  TE WORDEN AFGERADEN?  

  

Vanaf het moment dat het Coronavirus (Covid 19) rondwaart in de 

wereld wordt er voortdurend gesproken over een vaccin als dé 
oplossing tegen het Coronavirus.   

Vreemd genoeg is er in de media maar ook door onze regering en het 

RIVM nauwelijks aandacht geweest voor het verbeteren van ons 

immuunsysteem als middel om het Coronavirus zonder 
gezondheidsschade door te komen. We weten echter allemaal dat gezonde 

voeding, water drinken, voldoende beweging in de natuur, Vitamine C en 

D gebruik en niet roken en beperkt alcohol drinken; probate middelen zijn 

om onze weerstand te verhogen. Op de site Ahealthylife.nl van Juglen 
Zwaan geeft hij praktische tips om een infectie te voorkomen of het virus 

eenvoudig te kunnen doorstaan: https://www.ahealthylife.nl/het-

coronavirus-voeding-supplementen-en-praktische-tips/  

Huisarts Frank Greeven uit Oldenzaal: ‘Wandelen door de natuur verhoogt 
de weerstand. Ik geloof zelfs dat het helpt tegen corona”, zegt huisarts 

Frank Greeven uit Oldenzaal. “Je stresslevel is lager, je weerstand 

verbetert en bomen hebben letterlijk een helende 

werking.” https://www.rtvoost.nl/nieuws/331979/Huisarts-Greeven-

Wandelen-door-de-natuur-helpt-zelfs-tegen-corona  

  

Ook zijn er geneesmiddelen uitgeprobeerd zoals HCQ 

(Hydroxychloroquine, Zink en Azitromycine) die wel degelijk werken bij 

een infectie met Covid19. Indien dit goedkope middel (kuur kost rond 
€15, - per persoon) op tijd wordt toegediend, dan geneest de patiënt 

binnen 4 dagen. Het middel heeft 1 beperking: het is niet geschikt voor 

hartpatiënten. Je zou dus zeggen; laten we dit geneesmiddel massaal 

inzetten tegen het Coronavirus. Dat heeft onze regering en het RIVM om 
onduidelijke redenen tot nu toe geweigerd terwijl het in veel andere 

landen wel succesvol wordt toegediend. Zie het interview met huisarts 

Rob Elens, die dit middel in zijn praktijk succesvol heeft 

toegepast: https://zelfzorgcovid19.nl/initiatiefnemers/  

Je moet je toch afvragen waarom zowel preventieve middelen als 
geneesmiddelen tegen Covid19 in Nederland geen aandacht krijgen. Is de 

lobby van de farmacie dan zo sterk dat er hoe dan ook een vaccin op de 

markt moet komen?  

 
 

Hieronder een aantal redenen waarom het vaccin tegen Covid19 ten 

zeerste moet worden afgeraden:  

1.   De veiligheid van het vaccin is onvoldoende bewezen: De 

Enschedese huisarts Bettine van Steenis heeft gewetensnood. De 
arts heeft grote bedenkingen bij de haast waarmee een 

coronavaccin wordt gemaakt door farmaceut AstraZeneca en waar 

Nederland en enkele andere landen bij voorbaat al honderden 

miljoen euro in staken. De huisarts wil niet meewerken aan een 
vaccinatieprogramma als de veiligheid voor haar niet vaststaat. En 
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dat staat het nog lang niet, zegt 

ze. https://www.tubantia.nl/enschede/gewetensnood-bij-

enschedese-arts-over-coronavaccin-ik-zal-voor-mijn-kinderen-

vechten-en-voor-mijn-patienten~a1676607/  
 

 

2.   Reputatie farmaciebedrijven is soms twijfelachtig. Steeds 

meer mensen zijn er van overtuigd dat de belangrijkste drijfveer 

van de farmaciebedrijven geld is. De volksgezondheid komt op de 
tweede plaats. Kijk maar naar de prijzen van bijvoorbeeld bepaalde 

kankermedicijnen. Deze zijn de afgelopen jaren in sommige gevallen 

zelfs vertienvoudigd. Waarom zou dat bij de productie van het 

Coronavaccin anders zijn. Farmaciebedrijven bevinden zich in een 
‘ratrace’ wie als eerste het Corona-vaccin op de markt zal brengen 

en  kan cashen. Maar is dat vaccin dan nog wel veilig en 

verantwoord? https://stichtingvaccinvrij.nl/arts-carrie-madej-heeft-

verontrustende-boodschap-wereld-wordt-wakker/  
 

   

3.   Normaal duurt het jaren voordat een veilig vaccin is 

ontwikkeld, maar bij Covid 19 ligt dat blijkbaar 
anders.       De testfase om te komen tot een veilig en verantwoord 

vaccin duurt normaal gesproken jaren en er wordt eerst uitvoerig 

getest op dieren en daarna pas op mensen. Nu slaat men blijkbaar 

meerdere testfasen over en test men rechtstreeks op mensen met 

alle gevolgen van dien. https://www.ninefornews.nl/astrazeneca-

legt-proef-met-coronavaccin-stil-na-onverklaarbare-ziekte-dat-

belooft-wat/  
 

In de testgroepen van het Corona-vaccin zijn al ernstige 
gezondheidsproblemen opgetreden bij de testpersonen.  
 

https://stichtingvaccinvrij.nl/catastrofe-in-vaccin-proeven-vaccin-

van-bedrijf-moderna-heeft-20-ernstig-letsel-percentage-in-

testgroep-voor-hoge-doses/  
 

 

4.   De farmacie wil vrijgesteld worden van gezondheidsclaims 

mochten er na vaccinatie complicaties optreden.  

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders. In de race naar een vaccin 
tegen het coronavirus gaat vrijwel niets zoals normaal. Woensdag 

onthulde het Britse dagblad Financial Times dat de Europese 

lobbyclub voor de farmaceutische industrie probeert te regelen dat 

zijn leden straks beschermd zijn tegen rechtszaken, mochten er 
problemen ontstaan met toekomstige corona-

vaccins’  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/26/farmalobby-wil-

dekking-tegen-claims-over-vaccins-a4009945  
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 Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat onafhankelijke 

wetenschappers, huisartsen en onderzoekers ernstige vraagtekens 

zetten bij de veiligheid van de toekomstige Coronavaccins.  
 

Wilt u uw kinderen, kleinkinderen, ouders, patiënten, collega’s etc. 

blootstellen aan dit Coronavaccin?  
 

  
 

                       DE KEUZE IS AAN U   !!!!!!!!!!!!  

  

  
 


