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Edelachtbare, via u mw. de rechter wil ik het volgende meegeven aan de leden van 
de tijdelijke Commissie Medische Aspecten van COVID-19 van de Gezondheidsraad 
en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, opgericht in 1994, vertegenwoordigt 
ouders en iedereen met zorgen over het welzijn van mensen en speciaal van 
kinderen binnen het thema vaccineren. Elk commissielid is ook zelf als mens de 
vader, moeder, zoon of dochter, grootvader, grootmoeder, buurman, buurvrouw van 
hun medemens. Wat vertellen zij hun buurman die na een experimentele injectie een 
herseninfarct of hartaanval heeft gekregen, hoe reageren zij naar een klasgenoot van 
hun zoon of dochter die een ontsteking van de hartspier heeft gekregen. En wat is de 
reactie na een geval van overlijden? Het kind, de buurman heeft de injectie genomen 
op het dringende advies van de leden van de tijdelijke Commissie!  
     Hun adviezen zouden in het belang van de volksgezondheid moeten zijn. De 
commissieleden hebben hun plicht als onafhankelijk adviesorgaan van de overheid 
verzaakt en het vertrouwen van velen in de overheid geschaad door essentiële 
informatie te verzwijgen. Dit zorgt voor veel onrust en voor het zelf op zoek moeten 
gaan naar de waarheid. Terwijl deze Commissie hiervoor is ingesteld en de leden 
hierin vrijwillig zitting hebben genomen, zij waren op de hoogte van de 
voorwaardelijke toelating door het EMA vanwege de testfasen tot eind dec. 
2022/2023/ van AstraZeneca zelfs tot begin 2024. Zij weten wat de betekenis is van 
deze experimentele gentherapie, dat er geen medisch en wetenschappelijk bewijs 
van veiligheid en effectiviteit is. En toch zwijgen zij als de minister de bevolking 
onvolledig en eenzijdig inlicht, mede na hun advies. Zij zwijgen als de 
media/CBG/RIVM en Tweede Kamerleden het hebben over ‘goedkeuring’ en over 
het ‘veilig’ zijn van de experimentele immunotherapieën, die geheel ten onrechte 
‘vaccins’ worden genoemd. De bijsluiters van de injecties vermelden elk een 
‘voorwaardelijke vergunning’ en de leden noemen het ten onrechte ‘goedkeuring’.  

De leden zwijgen niet alleen maar dringen zelfs aan!  
     Vanwege het experimentele en voorwaardelijke karakter van deze injecties zijn 
twee zaken van essentieel belang: het volledig informeren over het experimentele 
karakter van de gentherapie en het monitoren van bijwerkingen, belangrijk om de 
korte- en lange termijneffecten te kunnen leren kennen. Elke bijwerking, groot of 
klein, zou dan ook gemeld moeten worden! De huidige vrijblijvendheid werkt 
onderrapportage in de hand.  
     Het melden van bijwerkingen is voor de NVKP bij alle vaccinaties uit het 
Rijksvaccinatieprogramma een punt van zorg. Ouders ervaren ook bij die vaccinaties 
reacties bij hun kind, waar zij van tevoren niet voor waren gewaarschuwd. Jaarlijks 
worden er over het RVP gemiddeld 4 à 5 duizend vermoede bijwerkingen gemeld 
waaronder 100 levensbedreigend en 3 à 5 overlijdens. Een ontkenning door artsen 
van een mogelijke connectie met de ervoor gegeven vaccinatie, doet het vertrouwen 
in de medische sector geen goed. Wij vragen al 27 jaar aandacht voor het herkennen 
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en erkennen van vaccinatieschade. Ook voor het volledig en juist informeren volgens 
het principe van ‘informed consent’. Ouders moeten weten, dat vaccineren een 
keuze is en hun eigen verantwoordelijkheid want vaccinaties hebben risico’s.  
     Bij het huidige zo grootschalige injecteren van de experimentele gentherapie is 
het volledig informeren en het monitoren van bijwerkingen zo mogelijk nog 
belangrijker. Alle artsen die deze injecties geven hadden hierover volledig moeten 
worden geïnformeerd en de opdracht moeten krijgen om verplicht eerst volledige 
informatie aan de te injecteren persoon te geven alvorens tot toedienen ervan over te 
gaan, en daarna alle mogelijke reacties na de injectie (ook die na een langere 
tijdstermijn) te melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. 

     En de leden van de tijdelijke Commissie zijn steeds verdergegaan met het 
vervolgen van een onverantwoorde weg door zelfs zwangere vrouwen en kinderen 
voor te spiegelen dat deze injecties veilig zijn volgens onverantwoorde ‘aannames’. 
Alle gemelde bijwerkingen tot nu toe, hoewel er forse onderrapportage is en deze 
onvolledig zijn door veel te weinig melden door artsen, laten zien dat er veel en grote 
risico’s zijn bij de injecties terwijl de ziekte Covid-19 voor kinderen en zwangere 
vrouwen geen of een beperkt risico vormen.  

 

Bij EudraVigilance, dat bijwerkingen voor het EMA registreert, zijn dit jaar tot 30 
oktober totaal ruim 1 miljoen meldingen binnengekomen van personen met 1 of meer 
(ook ernstige) bijwerkingen en ruim 17 duizend overlijdens. Bij kinderen tot 18 jaar 
zijn meer dan 5000 ernstige bijwerkingen waaronder 55 overlijdens gemeld. Het 
werkelijke risico van de Covid-19 injectie voor de individuele inwoner en zeker voor 
elk kind moet worden genoemd. En komt er nu een toelating voor kinderen vanaf 5 
jaar en daarna voor baby’s vanaf een half jaar?  
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     Experimenten met gentherapie uitvoeren op de gehele bevolking inclusief 
kinderen en het ongeboren kind… het is bijna niet uit te houden dat we dit nu 
meemaken! Met dit experiment had allang gestopt moeten zijn! Laat het nu stoppen! 

De NVKP staat voor keuzevrijheid en die is sinds 25 september en zeker sinds 2 
november onder hoge druk komen te staan door het invoeren van de QR-code, 
feitelijk een dwang tot ófwel het nemen van de immunotherapie ófwel het steeds 
moeten bewijzen dat je gezond bent door te testen. Dit werkt discriminerend, 
stigmatiserend en is een inbreuk op de lichamelijke integriteit. De NVKP zal blijven 
benoemen dat er nog steeds een keuze is, ook al maakt de overheidstirannie het ons 
lastig. Wij hoeven daar niet aan deel te nemen. Wij hoeven niet te accepteren dat 
niet-gevaccineerde, gezonde personen als een bedreiging voor de volksgezondheid 
worden gezien. Wij investeren liever in gezondheid.  

Alle Nederlanders hebben recht op alle essentiële informatie, op de volledige 
WAARHEID, pas dan kan er i.p.v. wantrouwen, weer vertrouwen komen in de 
overheid, de medische sector én in de Gezondheidsraad.  

Anne-Marie van Raaij-Schouten, voorzitter NVKP 
Driebergen-Rijsenburg, 08-11-2021 
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