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Als we sommige experts, journalisten en politici mogen geloven, is het eigenlijk pas
verantwoord om de lockdown op te heffen en we weer ‘normaal’ kunnen leven, wanneer
er een vaccin is, en we die ook allemaal verplicht gaan krijgen. Grotere onzin is bijna
niet denkbaar.

Een uitzending op The Highwire in december 2019 ging niet over corona maar wel over
de veiligheid en effectiviteit van vaccins in het algemeen. Een groot aantal artsen,
medisch wetenschappers en hoogleraren beweren glashard dat vaccins veilig en effectief
zijn. Erg veilig en erg effectief zelfs, volgens sommigen. Maar de sprekers op de
topconferentie over vaccinveiligheid op 2 en 3 december 2019 in Genève, Zwitserland,
geven toch een heel ander beeld. Of ze in de gaten hadden dat de camera’s draaiden of
niet, het staat gewoon vast op beeld en geluid. De critici op de vaccinatieprogramma’s
hoeven zelf geen argumenten meer aan te dragen, de wetenschappelijke top komt er zelf
al mee.

Aanwezig waren Dr. Marion Gruber (FDA), Dr. Soumya Swaminathan M.D (Chief
Scientist WHO), Dr. Heidi Larson MA PhD (Antropologe, Directeur van het Vaccin
Vertrouwen Project), Dr. David Kaslow MD, Dr. Bassey Okposen, Dr. Martin Howell
Friede (Coördinator Vaccin Research, WHO), Dr. Robert Chen MD, Dr. Stephen Evans.

Bijvoorbeeld Dr. Heidi Larson. Zij gaat over het vertrouwen van de bevolking in vaccins
en heeft daar uitvoerig onderzoek naar gedaan. Zij constateerde dat het vertrouwen in
vaccins wereldwijd afneemt, in het bijzonder in Europa. Verreweg de grootste zorg bij
de mensen is de veiligheid van de vaccins. Wat ze ook constateerde was een afname van
het vertrouwen in vaccins door artsen. Huisartsen zijn sceptisch geworden. En dat komt
wellicht omdat steeds meer mensen hele redelijke vragen stellen over de veiligheid van
de vaccins en vragen naar de wetenschappelijke bewijzen die dat moeten ondersteunen.
Waar het ook door zou kunnen komen dat artsen daar niet zo goed raad mee weten is,
en daar komt Dr. Heidi Larson met een ware bekentenis, artsen krijgen in hun 8 jarige
opleiding als ze geluk hebben hooguit een halve dag les over vaccinaties!

Dr. Heidi Larson heeft veel gesproken met Tech Giganten over het censureren van
desinformatie over vaccins. Maar ze moest toegeven dat heel veel kritische blogs en
sites over vaccinaties vaak helemaal geen desinformatie posten. Zorgelijk vond ze vooral
dat vanuit de groep mensen die neutraal staan tegenover vaccin veiligheid, de aanwas
van sceptici 500% sneller groeit dan de aanwas van niet-sceptici. Ze adviseert ook om
afscheid te nemen van het vijandig klinkende woord ‘antivaxxer’.
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Maar nog shockerender wat ze te vertellen had is: ‘Een van de grootste uitdagingen is
denk ik, voor het eerst in de menselijke geschiedenis hebben we de bevolking laten
verschuiven naar een immuniteit die afhankelijk is van vaccins, een vaccin-immuniteit
[i.p.v. natuurlijke immuniteit, red.]. Daarbij was de aanname dat de bevolking daaraan
mee zou werken. En jarenlang stonden mensen in de rij voor 6 vaccins. Ze zagen de zin
ervan. We zijn heel kwetsbaar. We hebben de wereld afhankelijk gemaakt van vaccins.
Nu hebben we geen andere keuze dan ons in te zetten.’ Presentator Del Bigtree van The
Highwire vraagt zich terecht af ‘heeft de bevolking hier ooit voor gekozen, zijn we
hierover ooit goed voorgelicht?’.

Hierna overtreft ze alles wanneer ze het over de vaccin veiligheid heeft: ‘Er is veel
veiligheidsonderzoek nodig. Zonder goed onderzoek kunnen we niet goed
communiceren. Dus hoewel ik het heb over allerlei randvoorwaarden en over
communicatie, de wetenschap is de ruggengraat hiervan. Je kunt niet met dezelfde oude
onderzoeken blijven zwaaien en geen onderzoek doen naar de huidige problemen. Er
moet veel meer geld naar veiligheidsonderzoek.’

Dit zegt dus de directeur van het Vaccin Vertrouwen Project. En ze is niet de enige. Op
die conferentie in Genève kwamen nog veel meer wetenschappers aan het woord,
kopstukken van de WHO of direct gelieerd daaraan, die openlijk hun zorgen uiten over
de veiligheid van vaccins. Er wordt geopperd om risicomanagement te introduceren en
een monitoring systeem te implementeren. En vooral meer veiligheidsonderzoeken
uitvoeren.

Commentaar van Del Bigtree is dat dit een discussie is die 100 jaar geleden al zou
moeten hebben plaatsvinden, of 1961, voor dat het mazelenvaccinatieprogramma in
werking trad. Hij vergelijkt het met het bouwen van een vliegtuig en er mee gaan vliegen
voordat het af is, terwijl we allemaal aan boord zitten.

Die bijna unanieme roep op meer veiligheid is een nogal schril contrast met wat alle
‘ingewijden’ die zonder blikken of blozen beweren dat vaccins veilig en effectief zijn. Het
gaat daarbij soms om dezelfde mensen die de tegenstrijdigheid ten toonspreiden, zoals
bijvoorbeeld mevrouw Dr. Soumya Swaminathan M.D, Hoofd  Wetenschap bij de WHO,
die het wel erg bont maakte. Zij wordt door Del Bigtree feitelijk uitgemaakt voor
leugenaar, en met die term is hij heel voorzichtig.

Deze uitzending kan beschouwd worden als ultiem bewijs dat er echt serieuze
problemen zijn omtrent de veiligheid van vaccins. Voor uw gemak heeft Stichting
Vaccinvrij deze van ondertiteling voorzien, waarvoor dank.

Dan terug naar het coronavirus. Wat heeft deze uitzending met het coronavirus te
maken? Alles, om de eenvoudige reden dat degene die hier bepalen dat we in een
lockdown zitten of dat propageren, allemaal hard roepen dat we moeten wachten op een
vaccin en dat dan pas alles weer veilig is. En een groot deel van de bevolking, ook de
hoger opgeleiden, of misschien juist de hoger opgeleiden geloven dat allemaal. Ze zitten
fout. Ze trappen met open ogen in een hele grote illusie.
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Ten eerste bestaat er nog helemaal geen vaccin voor coronavirussen. Je mag wel hopen
op een wonder, maar je kunt er niet op rekenen. Uitvindingen kun je niet plannen. Ten
tweede, als ze dan een vaccin tegen een coronavirus hebben uitgevonden, is die dan
veilig? Waarschijnlijk niet. Ze hebben al eens vaccins, die tegen coronavirussen zouden
helpen, getest op dieren. Die gingen dood. Maar stel voor, ze vinden vaccins tegen het
coronavirus uit, kunnen ze die dan verplichten? Nee dat zouden ze nooit mogen
verplichten want dit is strijdig met de integriteit van het menselijk lichaam. Men kan
nooit aantonen dat het vaccin 100% veilig is. Korte termijnveiligheid niet, en lange
termijnveiligheid ook niet. Dat laat de uitzending van The Highwire over de Geneefse
Vaccinatieveiligheidstop wel zien. De enige manier hoe ze hun (verplichte)
vaccinatiedoelen kunnen bereiken is met een heleboel propaganda en censuur. Die gaan
waarschijnlijk ook komen, dus wees gewaarschuwd.

Dit wetende, is het dan gek dat mensen achterdochtig worden? Is het gek dat mensen
gaan denken dat er samenzweringen achter zitten? Ooit een openhartig verslag gezien
in krant of op journaal over deze Geneefse Top?

Dat coronavaccin is een grote illusie waar we niet op moeten gaan zitten wachten, want
die komt er niet. Komt die er wel, dan is die waarschijnlijk niet veilig, omdat de huidige
vaccins dat ook niet zijn. U kunt het de topwetenschappers dat zelf horen zeggen.

Het is geen gekke gedachte dat het wachten op dat vaccin een drogreden is om ons
onderdukt te houden, welke argumenten men daar ook voor mag hebben. Het ligt veel
meer voor de hand de lockdown op te heffen, de bevolking kudde-immuniteit te laten
ontwikkelen (waar wel een wetenschappelijke basis voor is), de economie weer vrijbaan
te geven en zo een recessie te voorkomen of te beperken.

Waarom men dat niet doet is eigenlijk onbegrijpelijk. Het bestuderen van onderliggende
belangen van verschillende partijen kan misschien verklaringen opleveren. Maar vanuit
de veiligheid en effectiviteit van vaccins, zeker van die ene die nog uitgevonden moet
worden, is het zo ongeveer de grootste flauwekul die bestaat.

dd. 26 april 2020

P.S.: Wat nog in ogenschouw genomen moet worden, is dat de fabrikanten van vaccins
aansprakelijkheid wettelijk hebben weten uit te sluiten. Welke reden ze hier ook voor
kunnen verzinnen, dit draagt natuurlijk totaal niet bij aan het vertrouwen dat men in
vaccins zou moeten stellen.

3/3


	VACCIN ILLUSIE

