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Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken 

 

Inleiding  
 
Het was een jaar, waarvan we nooit hadden kunnen denken dat we dit mee zouden 
maken in een land als Nederland. De grootste prikcampagnes ooit zijn uitgerold, want 
een prik zou de sleutel naar de vrijheid zijn. Vier verschillende immunotherapieën zijn 
door het EMA voorlopig toegelaten zonder een enkel bewijs van veiligheid, zonder dat 
bekend is wat de lange termijneffecten zullen zijn, of het een infectie voorkomt of dat u 
anderen kunt besmetten, met wel een kans op (ernstige) bijwerkingen en zelfs 
overlijden. Uiteindelijk zelfs voor iedereen vanaf 5 jaar en ook voor zwangere vrouwen. 
In december 2021 is ook nog de vijfde (Nuvaxovid van Novavax) voorwaardelijk 
toegelaten.  

Hoe heeft kunnen gebeuren dat voor een virus dat voor bijna 99% van de bevolking geen 
probleem vormt een ‘vaccinatieprogramma’ met experimentele injecties voor de hele 
bevolking vanaf 5 jaar kon worden uitgerold? De angstpropaganda met behulp van NLP 
en hypnosetechnieken, die dagelijks op de bevolking werd losgelaten deed zijn werk. 
Door middel van angst werd een draagvlak gecreëerd, zodat de beperkende maatregelen 
opgevolgd werden. Velen kwamen echter in conflict met het eigen geweten en 
rechtvaardigheidsgevoel. Je vrijheid zien worden ingeperkt, die je vervolgens met een 
prik weer kunt terugkopen? En daarnaast alle nevenschade op psychologisch, 
economisch en sociaal-maatschappelijk gebied als gevolg van stress door o.a. het verlies 
van contacten en van werk. Aandacht voor het belang van het zorgen voor een optimale 
gezondheid was er in het geheel niet bij overheid en reguliere media. De samenleving is 
structureel veranderd.  

Het was het jaar van de spoedwet en verlengingen ervan, van lockdowns, van 
ongelooflijk veel testen, van heel veel bijwerkingen en overlijdens na de prik en van 
reizen met een QR-code naast voor anderen het niet mogen reizen.  

Het antwoord van de NVKP is om te informeren over wat er werkelijk speelt, met het 
Covid-19 dossier, dat wij steeds met actuele gegevens zullen aanvullen.    

Wij danken alle leden en donateurs voor de steun die wij ontvingen.  
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Overzicht verenigingsactiviteiten 

Bestuur   

De Algemene Ledenvergadering kon op 27 maart plaatsvinden, zodat alle jaarstukken 
tijdig zijn goedgekeurd. Ook de begroting voor 2021 is goedgekeurd met daarin een 
flinke post voor deelname van de NVKP aan een kort geding met aansluitend een 
Bodemprocedure tegen de Gezondheidsraad en het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG). Het verslag van deze vergadering vindt u bij de jaarstukken.  
 
Het was wel een flinke uitdaging om al het werk met twee bestuursleden goed voor 
elkaar te krijgen. Wij weten ons echter gesteund door een goede groep serieus 
meewerkende vrijwilligers, zie het verslag over 2021 van de vrijwilligers.  

Er werd ook in 2021 een beroep gedaan op duidelijkheid van ons standpunt door ouders, 
media en door veel studenten, die vaccineren als onderwerp voor hun scriptie e.d. kozen. 
Op elk verzoek wordt positief gereageerd, wij blijven informeren waar mogelijk en zijn 
blij met elke vorm van dialoog. Eén universitair docent heeft zelfs een bedankmail 
gezonden voor het gegeven interview aan een groep studenten en het becommentariëren 
van hun rapportage.   

Bovendien zien we dat er met ons in de jaren 2020 en 2021 veel andere kritische 
groepen van zich hebben laten horen. Dit ervaren wij als een grote steun bij het 
opkomen van de keuzevrijheid en de algehele vrijheid, die nu meer dan ooit onder druk 
is komen te staan, zoals ‘Zelfzorg Covid19’, ‘Viruswaarheid’, ‘wijdeouders’, 
‘keuzevrijbijmij’, ‘artsencovidcollectief’, ‘artsen voor waarheid’, ‘Vrouwen voor Vrijheid’, 
‘De Andere Krant’, ’Police for Freedom’, Tijdschrift ‘Gezond Verstand’, ‘Blckbox’, ‘De 
Blauwe Tijger’, ‘The Truman Show’, De nieuwe wereld’, ‘Café Weltschmerz’, ‘BPOC2020’, 
alle organisatoren van de verschillende, vele manifestaties in het hele land en 
journalisten van alternatieve media, van wie een aantal zelfs vast zitten. Er zijn er ook, 
die al vóór 2020 actief waren met aandacht vragen voor vaccinatieschade en 
keuzevrijheid en zich daarover in 2021 zo mogelijk nog actiever hebben geuit, zoals Kees 
Faasse en Frank Ruesink.   

Belangrijkste gebeurtenissen in 2020  
 

• Voorwaardelijke toelating van: COVID-19-vaccinatie BioNTech/Pfizer (24 december 
2020); Moderna (11 januari 2021); AstraZeneca (4 februari 2021); Janssen 
 (17 maart 2021); Pfizer voor adolescenten (29 juni 2021); Moderna voor 
adolescenten (29 juli 2021); prikken voor 5 – 11-jarigen (10 december 2021) 
Nuvaxovid van Novavax (20-12-2021)  
 

• Bijwerkingencentrum Lareb berichtte eerst elke week en daarna elke 14 dagen over 
gemelde bijwerkingen. Tot 2 januari 2022 zijn er ongeveer 29,3 miljoen zogenaamde 
‘vaccins’ gegeven. Er zijn dan 182.762 meldingen van in totaal 893.462 vermoede 
bijwerkingen gemeld bij Lareb, waarvan 620 meldingen van overlijden na de 
injecties. De overlijdens betreffen 298 personen ouder dan 80 jaar, 252 personen 
tussen de 61 en 80 jaar, 50 personen tussen de 41 en 60 jaar en 15 personen tussen 
de 20 en 40 jaar. Van 5 personen is de precieze leeftijd (nog) niet bekend. 
Is 620 overlijdens nog niet voldoende reden om te stoppen met het 
toedienen van deze injecties!?  
 

• In Clique Magazine van 13 februari 2021 verscheen een kort paginagroot artikel met 
verwijzing naar de NVKP, waarin het belang van betrouwbare informatie bij 
vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma wordt benadrukt: “Informeer je vooraf 
en lees de bijsluiter!” (…) “Iedereen zou moeten weten dat er geen bewijs van 
veiligheid is,” … 
“In tegenstelling tot medicijnen worden vaccins niet dubbelblind placebo-
gecontroleerd onderzocht en niet getest op farmacokinetische eigenschappen. We 
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weten dus niet hoe veilig een vaccin is, omdat in vrijwel alle onderzoeken een ander 
vaccin als ‘placebo’ wordt gebruikt. Hierdoor ontbreekt het zicht op bijwerkingen. 
Wanneer je een vaccin niet farmacokinetisch onderzoekt weet je niet hoe, wanneer 
en in welke mate alle hulpstoffen en additieven van een vaccin door het lichaam 
worden verwerkt, opgeslagen, afgebroken of uitgescheiden. In bijsluiters staat: 
‘Farmacokinetische gegevens’: Niet van toepassing. Zolang deze twee onderzoeken 
niet zijn gedaan zou niemand mogen claimen dat een vaccin veilig is.” (…) 
Als afsluiting worden de resultaten van een Amerikaans onderzoek met een 
vergelijking tussen de gezondheid van gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen 
en volwassenen genoemd. 
Lees het hele artikel... 
en voor de pdf...  
 

• 4 februari was de NVKP uitgenodigd om workshops te geven van driemaal drie 
kwartier met aankomende directieleden van de overheid ‘Avicenna Academie voor 
Leiderschap’. Dit was erg boeiend en intensief. Omdat drie kwartier betrekkelijk kort 
is om alle essentiële informatie te kunnen geven, is er nog aanvullende informatie 
aan de deelnemers nagezonden.  
 

• Half juni is er een flyer gemaakt voor ouders, kinderen/jongeren vanaf 12 jaar: 
“KINDEREN, COVID-19 EN DE ZOMER VAN 2021”  
Deze is heel veel verspreid door velen.  

• 3 juli is de Kinder Vaccinatie Awareness Day in Amsterdam gehouden met veel 
lezingen. In de pauzes was er gelegenheid voor een Meet & Greet, waarvoor ook de 
NVKP was uitgenodigd en ik in gesprek ben gegaan met veel ouders en onze flyer 
“KINDEREN, COVID-19 EN DE ZOMER VAN 2021” heb uitgedeeld. Deze werd 
enthousiast ontvangen en was voor velen aanleiding om deze flyer in de eigen 
omgeving te gaan uitdelen. 

• In december is de flyer geschreven over het injecteren van kinderen vanaf 5 jaar: 
‘Belast kinderen niet met een experimentele prik’. Ook deze is veel verspreid. 

• Vanaf maart is er regelmatig en constructief overleg geweest over het Kort geding 
tegen de Gezondheidsraad met Jeroen Pols en Willem Engel. Uiteindelijk heeft dit op 
8 november 2021 pas plaatsgevonden.  
Betoog NVKP bij kort geding tegen de Gezondheidsraad en het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen. 
Data tbv NVKP mbt rechtszaak Gezondheidsraad en het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen. 
Uitspraak Kortgeding 29-11-2021 vonnis 
De Bodemprocedure zal in maart 2022 plaatsvinden. 

• Kritische geluiden waren er ook, niet in de mainstream media, wel via andere kanalen 
en van nationale en internationale virologen, (micro)biologen, juristen, artsen en 
artsen collectieven. Zij gaven veelal ook blijk van een ‘kritische’ kijk op vaccinaties. 
Regelmatig zijn er gesprekken met hen geweest. Wij ervaren het als een geweldige 
steun, dat er in de breedte meer mensen kritisch zijn geworden.  

• We zagen hoe het plan 2020/2022 werd uitgerold. Dit omvat o.a. voor iedereen een 
vaccinatieprogramma voor het hele leven, het invoeren van een vaccinatiepaspoort 
en een QR-code, waardoor de niet-gevaccineerden zeer beperkt werden in reizen en 
toegang tot restaurants, bioscopen etc.. Lockdowns werden meerdere keren 
ingevoerd met als toppunt een lockdown een week voor Kerst, waardoor ook de 
scholen al een week vóór de Kerstvakantie dicht moesten. Er zal veel meer 
vaccinatieschade zijn ontstaan met alle gevolgen van dien voor de gezondheidszorg 
en de kosten/batenanalyse. 

http://www.nvkp.nl/
https://www.nvkp.nl/over-nvkp/nieuws/nieuws-item/wordt-een-kind-gezonder-door-het-te-laten-vaccineren/
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Clique_magazine_nvkp_p.39_v5.pdf
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/NVKP_kinderen_en_Covid-19_met_bronnen.pdf
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/NVKP_kinderen_en_Covid-19_met_bronnen.pdf
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Belast_kinderen_niet_met_een_experimentele_prik.pdf
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Kort_geding_tegen_GR_8_november_2021.pdf
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Kort_geding_tegen_GR_8_november_2021.pdf
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Data_tbv_NVKP_mbt_rechtszaak_Gezondheidsraad_v3.pdf
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Data_tbv_NVKP_mbt_rechtszaak_Gezondheidsraad_v3.pdf
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/KG-Gezondheidsraad-08-11-2021-Vonnis.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
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• Onze actieve rol in 2021 heeft ons niet alleen veel positieve reacties opgeleverd, 
maar ook nieuwe leden. Het aantal schenkingen was ook dit jaar weer erg hoog. Het 
stimuleert ons om zo mogelijk nog duidelijker te zijn in onze boodschap en een 
constructieve bijdrage aan het debat te blijven leveren.  

Nieuwsbrieven  
Elke maand, soms twee- of driemaal per maand, is een Nieuwsbrief samengesteld over 
de actualiteit, die vervolgens door Ronald Strik, webmaster, is opgemaakt en verzonden. 
Alle eerder verschenen Nieuwsbrieven en de oude kwartaalbladen zijn op de website na 
inloggen terug te lezen.  

Vrijwilligers  
Wij weten ons gesteund door een geweldig team aan vrijwilligers op organisatorisch 
gebied: de webmaster, de leden- en (financiële-) administratie, mede-beheer facebook, 
boek- en folderverzending. En op inhoudelijk gebied door de infomail-beantwoorder, het 
telefoon- en kennisteam. Het jaarverslag van de vrijwilligers over hun ervaringen en 
werkzaamheden in 2021 staat op de website. Hun niet aflatende inzet en onderlinge 
samenwerking is essentieel voor de continuïteit van de vereniging!  

Telefoon- en e-mailbeantwoording  
In 2021 werden de telefonische vragen via een 088 nummer eerst door vijf, halverwege 
het jaar door vier kennisteamleden beantwoord gedurende vijf dagen per week volgens 
een vast schema, dat op de website wordt vermeld. De NVKP werd gemiddeld 11 keer 
per week gebeld. Overname van elkaars dienst bij verhindering verloopt soepel. In de 
zomervakantie bleven wij met een aangepast schema bereikbaar. Veel waardering 
spreken de bellers steeds weer uit voor deze mogelijkheid die de NVKP biedt voor het 
stellen van vragen.  
De beantwoording van vragen aan ons e-mailadres was door een veelvoud aan vragen in 
2021 intensief.  

 Leden- en financiële-administratie  
De ledenadministratie werd ook dit jaar heel adequaat bijgehouden, evenals het 
incasseren van de lidmaatschapsgelden. Juiste gegevens van de leden blijken een 
terugkerend struikelblok. Zijn uw gegevens gewijzigd? Laat het ons weten! Tot in 
december werden de laatste gegevens om het lidmaatschapsgeld te kunnen innen, nog 
achterhaald.   
De financiële administrateur heeft elke maand een uitgebreid overzicht gemaakt van de 
inkomsten en uitgaven, zodat het bestuur financieel gezien, goed op de hoogte bleef. Leo 
Houtman die deze taak jarenlang tot volle tevredenheid heeft uitgevoerd, heeft per 1 
januari dit werk overgedragen aan Maarten van den Berg. Leo zal nog wel de 
jaarrekening, begroting, overleg met kascommissie en overdracht afronden. Wij danken 
Leo voor zijn consciëntieuze inzet en fijne samenwerking en wensen Maarten veel succes.  
Het onderlinge overleg tussen alle vrijwilligers verloopt soepel via e-mail en soms 
telefonisch. 

Website  
Ook in 2021 was onze webbouwer E-tailors, met wie het goed overleggen en 
samenwerken is. Er waren nog verbeterpunten, waarvan de belangrijkste in 2021 zijn 
afgerond. In de begroting van 2022 is een kleine post (2500) voor kleine aanpassingen 
opgenomen.  

Kennisteam  
Het kennisteam heeft viermaal vergaderd o.l.v. Jack Wille, coördinator van het 
kennisteam. N.a.v. nieuwe ontwikkelingen en publicaties zijn NVKP-reacties geschreven.  
Op de website zijn enkele ziektedossiers bijgewerkt, het Corona dossier is aangevuld en 
de FAQ aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De NVKP-folder is aangevuld met een 
vermelding over Covid-19 en over de HPV-vaccinatie voor jongens en meisjes vanaf 9/10 
jaar met ingang van 2022.  
Er is tweemaal door de EFVV  via Zoom vergaderd, in april en december . Vooral nu is 
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Europees overleg belangrijk.  
Het aantal actieve kennisteamleden is afgenomen, dit betekent dat er vacatures zijn 
binnen het kennisteam, zie hier voor een omschrijving https://www.nvkp.nl/over-
nvkp/vacatures/. Voor meer informatie mailt u naar coordinatorkt@nvkp.nl. 

Ervaringsverhalen 
In 2021 zijn een aantal nieuwe ervaringsverhalen gepubliceerd. Veel herkenning vindt 
men in deze verhalen van doorgemaakte reacties bij zichzelf en de eigen kinderen. Het is 
een belangrijk middel om vaccinatieschade beter bekend te maken, zeker als deze 
verhalen op facebook goed worden gedeeld. Veel dank aan allen die hun verhaal hebben 
gedeeld. Verhalen blijven welkom. 

Facebook 
Sinds de zomer van 2011 is de NVKP actief op facebook. Wij hebben een openbare 
‘Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken Community’, waar alleen door mij een post kan 
worden geplaatst, en daarnaast een openbare groep ‘Kritisch Prikken’, waar ook anderen 
berichten kunnen plaatsen. Er worden regelmatig duizenden mensen bereikt. Dit jaar was 
de censuur bijzonder, ik mocht tweemaal voor 30 dagen geen berichten plaatsen. Daarna 
werd duidelijk dat onze pagina’s heel beperkt zichtbaar zijn en slecht gevonden kunnen 
worden. Daardoor is de toeloop van nieuw facebook vrienden beperkt gebleven. Voor het 
geval onze facebookpagina’s worden opgeheven, zijn er nu ook twee pagina’s op 
Telegram.  
Er kwamen meestal interessante en positieve reacties en discussies. In prettige 
samenwerking met Ton van den Berg die de nieuwe aanmeldingen om ‘lid’ te mogen 
worden screent, loopt het prima en worden veel volgers geïnformeerd. 
Facebookberichten worden regelmatig aan de oudermailinggroep, alle behandelaars en 
kennisteamleden doorgestuurd.  

Folders, boek en Stripboek ‘Vaccineren, de grote illusie’ 
In 2021 zijn 200 boeken en tweemaal 2000 folders gedrukt. In de webshop zijn veel 
boeken verkocht en elk nieuw lid ontving het boek als gratis welkomstgeschenk. Er was 
een stijging te zien in de bestellingen van folders via de webshop. Er werden grote 
hoeveelheden besteld in de webshop en bij de vele manifestaties zijn er veel uitgedeeld.  

 Middagen voor ouders en Oudergroepen 
In 2021 hebben er naast de ALV geen bijeenkomsten plaatsgevonden. Ook oudergroepen 
zijn niet bijeengekomen. Wel worden er regelmatig vragen gesteld of er bijv. in 
Groningen of Zoetermeer een groep is. Helaas zijn die er niet, maar men kan altijd zelf 
een oudergroep starten met als doel ouders en andere belangstellenden rondom het 
thema ‘vaccineren en gezondheid’ bij elkaar te brengen, zodat men elkaar kan 
informeren. Door de uitwisseling van informatie en ervaringen kunnen ouders beter een 
eigen keuze maken t.a.v. vaccinatie en gezondheid.  

Vacatures in kennisteam en bestuur 
De groep kennisteamleden is kleiner geworden, waardoor een aantal dossiers geen 
eigenaar meer hebben. Meer KT leden zou wel heel fijn zijn. Meld u aan en kom eens 
kijken bij een kennisteamvergadering.  
Ook in het bestuur zijn vacatures. Zie voor vacatures https://www.nvkp.nl/over-
nvkp/vacatures/.    

Schenken aan de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken 
Dankzij de steun van u allen, de leden, kan de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken 
zich blijven inzetten voor het beter bekend maken van vaccinatieschade, 
keuzemogelijkheden en het in brede zin informeren over vaccineren. Bovendien is het 
natuurlijk mogelijk om onze vereniging te steunen met een schenking. Bijzonder te 
vermelden zijn de vele ‘kleinere’ mooie donaties die wij dit jaar ontvingen met twee 
uitschieters, een schenking in het begin van 2021 van €1000 en op 30 december een 
schenking van €5000. Voor alle schenkingen zijn wij heel dankbaar en ervaren wij als 
een aanmoediging om voor de keuzevrijheid te blijven staan, die nu zo onder druk staat.  

http://www.nvkp.nl/
https://www.nvkp.nl/over-nvkp/vacatures/
https://www.nvkp.nl/over-nvkp/vacatures/
mailto:coordinatorkt@nvkp.nl
https://www.nvkp.nl/over-nvkp/vacatures/
https://www.nvkp.nl/over-nvkp/vacatures/
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Jaarstukken 
De overige jaarstukken voor de ALV staan op de website, die u na inloggen kunt inzien.  
 
 Algemene Ledenvergadering  
Een datum voor de Algemene Ledenvergadering is nog niet bekend. Als die weer plaats 
kan vinden, wordt u hier tijdig over geïnformeerd. Leest u de jaarstukken door en heeft u 
vragen, opmerkingen of suggesties, laat het weten. Stuur een mail aan bestuur@nvkp.nl.  
 
De ontwikkelingen m.b.t. de plannen 2030 van WHO en WEF volgen we op de voet en wij 
sluiten eventuele acties of rechtszaken niet uit als vrijwillige vaccinatie in het geding 
komt. Daarover houden wij u op de hoogte. 

Anne-Marie van Raaij-Schouten, voorzitter 
Januari 2022 

http://www.nvkp.nl/
mailto:bestuur@nvkp.nl

