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VACCINATIESCHADE, BEHANDELING EN DE ANDER KANT VAN OXYTOCINE 
 

Op 17 februari 2018 gaf Arjen Pasma ’s middags in een goed gevulde zaal voor de NVKP een 

lezing over Vaccinatieschade, behandeling en de ander kant van oxytocine. 

Leden en ook niet-leden van de NVKP waren welkom bij deze lezing.  

Arjen is klassiek homeopaat en heeft een praktijk in Friesland. Daarnaast werkt hij sinds 2010 

jaarlijks of om het jaar een maand in Malawi in een kliniek voor homeopathie.  

Vaccinatieschade en het ontstoren van vaccinaties zijn onderwerpen die Arjen al langere tijd 

bezig houden. De manier waarop er gevaccineerd wordt: op erg jonge leeftijd, met meerdere 

ziekten tegelijk, met additieven van verschillende aard en intramusculair, is niet natuurlijk. Het 

individu wordt op deze manier weggehouden van de mogelijkheid om zelf een 

immuunsysteem op te bouwen. Bovendien krijgt het individu de boodschap dat het dat niet 

zou kunnen. Alsof er wordt gezegd: ‘Mocht je ooit de mazelen krijgen, dan kan je dat niet zelf 

oplossen’.  

Door zijn ervaring in Malawi is het probleem van vaccinatieschade voor Arjen nog eens 

duidelijker geworden. Immers, daar is het sinds 2015 verplicht kinderen te laten vaccineren. 

Sinds de invoering van die verplichting zien de homeopaten in de kliniek waar Arjen komt 

meer en meer kinderen met problemen in het immuunsysteem en in het zenuwstelsel. 

De casus die hij heeft uitgewerkt voor deze presentatie, is exemplarisch voor veel van de 

kinderen die in de kliniek in Malawi worden behandeld. We zien een meisje dat gezond wordt 

geboren. Op haar 19e levensdag krijgt ze haar eerste vaccinatie, tegen tuberculose, en zes 

dagen later haar eerste antibioticakuur omdat ze een infectie heeft aan de bovenste 

luchtwegen. Een maand later volgt de vaccinatiecocktail (DTP/HEP-B/HIB/PCV/Polio) met de 

dag daarna een bezoek aan het ziekenhuis vanwege koorts en hoesten. Drie weken later 

wordt ze gezien door IMCI (Integrated Management of Childhood Illness). Cough and fast 

breathing, tekent de arts op in het gezondheidsboekje. Nog drie dagen later is er weer een 

infectie aan de bovenste luchtwegen. Er volgen nog twee vaccinatiecocktails, waarbij naast de 

eerder genoemde ook voor het Rota virus wordt gevaccineerd. Met vier maanden wordt ze 

weer gezien door IMCI: koorts en hoesten. Vierenhalve maand later is er een aantekening van 

diarree en overgeven. Er volgt medicatie. Met tien en halve maand krijgt ze een vaccinatie 

tegen de mazelen. Een week later is er weer koorts en hoesten, snel ademen en er volgt weer 

een antibiotica kuur. Een week later komen moeder en kind naar de homeopathische kliniek. 

Beiden zien er moe uit, het kind huilt veel en hard en is vaak ziek. Omdat er steeds na de 

vaccinaties een reactie is geweest bij een gezond geboren kind, wordt begonnen met een 

ontstoring van de vaccinaties. Een maand later vertelt de moeder dat het beter gaat. De 
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ontstoring wordt verder doorgezet. Inmiddels zijn we tweeënhalf jaar verder en gaat het 

goed met dit meisje. 

Sinds de vaccinaties verplicht zijn, ziet Arjen een sterk stijgend percentage van 

vaccinatieschade bij de kinderen die in de kliniek worden behandeld. 

Ook presenteerde Arjen de inzichten die hij het afgelopen jaar verworven heeft met het 

behandelen van moeders en kinderen met klachten door oxytocine. Bij bijna alle geboortes 

wordt tegenwoordig synthetische oxytocine toegepast. In zijn praktijk ziet hij korte, 

middellange en lange termijn effecten, die niet zo maar uit het systeem verdwijnen. De 

gevolgen komen zo vaak voor, dat we ze bijna normaal gaan vinden. Het is niet normaal. 

Oxytocine wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd en geeft een gevoel van vertrouwen 

en ontspanning. Op die vlakken zien we dan ook de symptomen bij de moeders en kinderen 

die last hebben van de toegediende oxytocine. Moeders voelen zich vaak vlak, hebben geen 

zin meer in seksueel contact, zijn geïrriteerd naar hun partner, voelen zich vervreemd van 

zichzelf en van hun kind. De kinderen hebben vaak slaapproblemen, kunnen alleen slapen 

wanneer moeder bij hen is, soms zelfs alleen aan de borst, ze zijn te alert, willen heel de dag 

aan hun moeder ‘hangen’ of zijn juist afstandelijk en zetten zich af tegen de moeder en 

anderen, vaak zijn er ook voedingsproblemen en darmkrampjes.  

Om de oxytocine weer uit het lichaam op te ruimen, werkt Arjen ook met ontstoring, waarbij 

hij kiest voor een individuele sturing.  

Na de pauze was er een levendige uitwisseling en kwam het ontstoren van oxytocine tijdens 

het geven van borstvoeding aan de orde. Hierover zei Arjen, dat uit ervaring is gebleken, dat 

dit niet wenselijk is. Als met de borstvoeding is gestopt, kan het wel.  

Concluderend zegt hij dat het hard werken is. De resultaten zijn vaker hartverwarmend en 

prachtig en soms teleurstellend. De reacties zijn in ieder geval zo goed dat Arjen er nog jaren 

mee door wil gaan. Dat is fijn, want zo kan hij nog heel vaak presentaties geven over zijn 

ervaringen, waar wij weer geboeid naar kunnen luisteren! 

Jolande Velgersdijk 
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