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Driebergen, 7 maart 2018 

Onderwerp: Raadpleging: “Een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die 

door vaccinatie voorkomen kunnen worden” 

 

Geachte ………….van het Europees Parlement, 

 

Vanwege zorgwekkende ontwikkelingen omtrent de huidige en toekomstige gezondheid 

van ons en onze kinderen wil ik graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen. 

De openbare raadpleging met als onderwerp ‘Een betere samenwerking bij de bestrijding 

van ziekten die door vaccinatie voorkomen kunnen worden’ die gaande is in het 

Departement Gezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement verontrust 

mij zeer.                                        

Uit de bewoordingen van de raadpleging en uit de tekst van de vragenlijst spreekt een 

overduidelijke pro-vaccinatie bias, vragen over veiligheid en effectiviteit worden niet 

gesteld of beantwoord. 

Het voert te ver om in dit kader alle zorgen gedetailleerd te onderbouwen maar er lijkt 

geen aandacht te zijn voor gevaren en bijwerkingen van vaccinatie, de effectiviteit, de 

kosten/batenanalyse, het ontbreken van veiligheidsstudies, de mogelijke gevolgen van 

vaccinaties voor de gezondheid en de ziekten die kunnen ontstaan door vaccinaties, 

vooral door de toevoegingen in vaccins. Volgens het Bijwerkingencentrum Lareb zijn er in 

Nederland jaarlijks gemiddeld 5 overlijdens na een vaccinatie (www.lareb.nl).  

Daarnaast is er zorg over de transparantie van het meldsysteem voor vaccinatieschade in 

de verschillende Europese landen, artsen zijn veelal onbekend met vaccinatieschade, zij 

zijn niet opgeleid om dit te (h)erkennen. En er zijn zorgen over mogelijke 

belangenverstrengeling. Zelfs de WHO wordt gefinancierd met privaat geld!  

Draconische maatregelen zoals een vaccinatieplicht, waarvan in diverse landen (Italië en 

Frankrijk) al sprake is, zijn een serieuze schending van de mensenrechten. 

 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt in artikel 3 dat ‘eenieder 

recht heeft op leven in vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon’ en in artikel 18 

dat ‘eenieder recht heeft op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst’. 

 

Volgens de Wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst van 1 april 1995) 

heeft ‘eenieder recht op informatie en toestemming (informed consent)’. 

Artikel 11 uit de Nederlandse Grondwet stelt dat iedereen, behoudens bij, of krachtens 

de wet te stellen beperkingen, recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam. 
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Een vaccinatieverplichting betekent een schending van deze rechten.  

Bovendien: zolang voor vaccins als biologicals geen dubbelblind-placebo-gecontroleerd 

onderzoek en farmacokinetisch onderzoek is vereist, artsen niet worden getraind in het 

herkennen van bijwerkingen en niet verplicht zijn deze te melden, zolang fabrikanten en 

overheid onschendbaar zijn en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 

vaccinatieschade is verplichte vaccinatie niet verdedigbaar. 

Deze punten zijn essentieel, er is nog nooit dubbelblind placebogecontroleerd, 

wetenschappelijk onderzoek en farmacokinetisch onderzoek bij vaccinaties gedaan in 

tegenstelling tot medicijnen, waarbij dit wel verplicht is. Als je dit aan artsen vertelt, 

geloven zij je niet.  

Het Europese Hof van Justitie heeft vorig jaar juni in een historische uitspraak 

bepaald dat een vaccin verantwoordelijk kan zijn voor het veroorzaken van een 

ziekte of gezondheidsschade. 1 

Deze uitspraak bevestigt dat het redelijk is om te vermoeden dat de vaccinatie er de 

oorzaak van kan zijn als een volkomen gezond kind vlak nadat het gevaccineerd is 

plotseling een probleem ontwikkelt. 

Deze uitspraak zet de deur open voor de vele duizenden ouders die geen 

schadevergoeding kregen nadat hun kind na vaccinatie een langdurig 

gezondheidsprobleem ontwikkelde. In Nederland wordt een gemelde bijwerking 

standaard afgedaan als ‘toevallig’ en is nog nooit schadevergoeding uitgekeerd in 

tegenstelling tot de ons omringende landen.  

Ik vraag u met klem op te komen voor de groeiende groep burgers die zich ernstige 

zorgen maakt over het almaar toenemende aantal vaccinaties en het aansturen op een 

verplichting tot vaccineren.  

Deze groep is zeer divers en bestaat uit hoogopgeleiden die in staat zijn 

wetenschappelijke artikelen te beoordelen op hun betrouwbaarheid, wetenschappers en 

artsen die tevergeefs gezocht hebben naar wetenschappelijk bewijs voor veiligheid en 

werkzaamheid van vaccins, ouders en grootouders die te maken hebben met 

vaccinatieschade, gezondheidswerkers die de vaccinatieschade in hun praktijk zien en 

mensen die vanuit hun geloofsovertuiging principieel terughoudend zijn met ingrijpen in 

het Goddelijk plan. 

Het Europese Forum voor Vaccinatie Waakzaamheid (European Forum for Vaccine 

Vigilance, EFVV) zal ook een petitie presenteren die in 10 talen beschikbaar is en 

inmiddels door meer dan 130.000 burgers ondertekend is.                                                                                                                                      

Het gaat hierbij niet om een partijpolitieke actie maar om de toekomst van onze 

kinderen. Als u niet bekend bent met dit onderwerp nodig ik u uit deze petitie te 

bestuderen. 

https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-

european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-

throughout-europe 

https://www.change.org/p/europaparlament-europ%C3%A4ische-komission-europarat-

respekt-f%C3%B6rderung-und-individuelle-wahl-bei-impfungen-nach-information-und-

zustimmung 

U kunt ook de site van de NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken) www.nvkp.nl  

bezoeken waar u informatie, onderbouwing en bronvermeldingen kunt vinden die onze 

zorgen staven. Natuurlijk zijn wij ook altijd bereid vragen met betrekking tot dit 

onderwerp te beantwoorden. 
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Wilt u me informeren of u kunt helpen onze grote zorgen onder de aandacht te brengen 

bij de raadplegingen? U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Michèle 

Rivasi, vertegenwoordigster van de Groenen voor Frankrijk. 

michele.rivasi@europaparlamant.europa.eu. Haar telefoonnummer is ……. in Brussel. 

Heel hartelijk dank voor het lezen van deze email en ik hoop van harte dat u ons pleidooi 

voor behoud van keuzevrijheid en een evenwichtige benadering van 

vaccinatieprogramma’s kunt ondersteunen. 

 

Vriendelijke groet, 

Anne-Marie van Raaij-Schouten, 

Voorzitter NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken). 

 

1    https://www.demorgen.be/buitenland/europees-hof-vaccins-kunnen-oorzaak-zijn-van-ziekte-ook-

zonder-wetenschappelijk-bewijs-b4b6b3b0/   

  http://edition.cnn.com/2017/06/21/health/vaccines-illness-european-court-bn/index.html  
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