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Verklaring over de pandemie  

 

 

Verklaring over de pandemie door EFVV (Europees Forum voor Vaccinatiewaakzaamheid),  

en wordt door de NVKP onderschreven.       

Luxemburg, 17 maart 2020  

Op woensdag 11 maart 2020 heeft de WHO het Covid-19 coronavirus tot pandemie 

verklaard. We zijn nu getuige van de gevolgen van dit besluit.  

Hoewel het duidelijk is dat een ernstige epidemie ons continent treft, is de reactie daarop 

overdreven en contraproductief. De wijdverbreide angst gegenereerd door de non-stop 

massa media stroom van "informatie" over het aantal nieuwe gevallen, totale infecties en 

sterfgevallen is op zich een bedreiging voor de volksgezondheid. Waar evenwichtige en 

praktische informatie had kunnen bijdragen aan het indammen van de epidemie, zijn we nu 

getuige van massahysterie en hamsteren. De extreme angst die zich onder de bevolking 

verspreidt, leidt tot irrationeel gedrag in plaats van solidariteit. Draconische maatregelen 

veroorzaken nog meer en onnodige economische verliezen, die op termijn veel destructiever 

kunnen blijken te zijn voor de samenleving dan het virus zelf.  

EFVV betreurt ten zeerste dat beschikbare en effectieve medicatie, zoals het medicijn 

Chloroquine en hoge dosis vitamine C-behandeling die met succes in China en Singapore 

wordt gebruikt, nooit is overwogen in de strijd tegen de ziekte in Europa. Er moet rekening 

worden gehouden met het advies van werelddeskundigen zoals de Franse professor Didier 

Raoult over deze kwestie.  

In plaats daarvan richten alle verwachtingen zich op een nog niet bestaand vaccin. Als een 

dergelijk vaccin een vergunning zou krijgen, zou het EFVV een mondiaal mandaat 

onaanvaardbaar vinden. Dit zou volledig in strijd zijn met de keuzevrijheid voor medische 

behandeling voor elke burger, vastgelegd in en gegarandeerd door de Neurenberg code. 

Evenmin zou een vaccin met een vergunning zonder de juiste grootschalige, dubbelblinde, 

placebo-gecontroleerde werkzaamheid en veiligheid studies nooit aanvaardbaar zijn. Als 

dergelijke veiligheidsmaatregelen niet worden genomen, kan het middel heel goed erger 

blijken dan de kwaal.  

Bovendien dringen wij erop aan dat elk land zijn vrijheid behoudt om te beslissen over zijn 

eigen gezondheidsmaatregelen in plaats van te worden onderworpen aan een WHO-

voorschrift. EFVV roept daarom elk land wereldwijd op om de informatiestroom te 

controleren, de mediahype te stoppen, rationeel te blijven in haar beleid en zich te 

onthouden van meer paniek zaaien dan er nu al is. 

http://www.nvkp.nl/
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Oorspronkelijk bericht EFVV, European Forum for Vaccine Vigilance 

Pandemic statement 

Luxemburg, 17th March, 2020 

On Wednesday, 11th March 2020, the WHO declared the Covid-19 corona virus a pandemic.  

We are now witnessing the consequences of this decision. 

While it is obvious that a serious epidemic is striking our continent, the reaction to it is 

exaggerated and counter-productive.  The widespread anxiety generated by the non-stop 

mass media flow of “information” on the number of new cases, total infections and deaths is 

in itself a threat to public health.  Where balanced and practical information could have 

contributed to containing the epidemic, we now witness mass hysteria and hoarding.  The 

extreme fear spread among the population is resulting in irrational behaviour instead of 

solidarity.  Draconian measures are causing even more and unnecessary economic losses, 

which, in time, may turn out to be far more destructive to society than the virus itself. 

The EFVV greatly regrets that available and effective medication, such as the drug 

Chloroquine and the high dose vitamin C treatment used successfully in China and 

Singapore, has never been considered in the struggle against the disease in Europe.  The 

opinion of world experts such as French Professor Didier Raoult, on this matter, should be 

taken into account. 

Instead, all expectations are being placed on a not yet existing vaccine.  

If such a vaccine were to be licensed, the EFVV would consider a global mandate 

unacceptable.  This would go completely against the freedom of choice with regard to 

medical treatment for every citizen, stipulated in and guaranteed by the Nüremberg code. 

Neither would a vaccine licensed without appropriate large-scale, double-blind, placebo-

controlled efficacy and safety studies ever be acceptable.  If such safety measures are not 

taken, the remedy may very well prove to be worse than the problem. 

Furthermore, we insist on every country maintaining its freedom to decide upon its own 

health measures instead of being subjected to a WHO dictate. 

The EFVV therefore calls upon every nation worldwide to control the flow of information, stop 

the media hype, remain rational in its policy and refrain from create more panic than is 

already present. 
 
Notes: Dider Raoult, "Coronavirus, Diagnostiquons et traitons! Permiers résultats pour la 
Chloroquine", chaîne youtube IHU-méditerranée infections, 16 mars 

2020. https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc 

Dider Raoult, "Coronavirus, Analyses de données épidémiques dans le monde: diagnostiquer 

doit être la priorité", chaîne youtube IHU-méditerranée infections, 17 mars 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U 

https://www.reuters.com/…/us-health-coronavirus-vaccines-in… 

http://www.nvkp.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc&fbclid=IwAR1MRYzFUqlOnxGuonynmmSDQ_necjSbX_9n3n31Vp8wibla40Go-JGdlxw
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U&fbclid=IwAR0hlAk0g8zyNPVSzSYJqBK1D0IVvJSoXRDjtHcSffa5bXR6-TU49XNgXlo
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-insight-idUSKBN20Y1GZ?fbclid=IwAR34kH41nXQBbb5lotssT2MEYKEQR4bbZKhOp2T6POjuxkaC7YgbP4WUo_Y

