Keihard bewijs dat VVD baas Klaas Dijkhoff liegt over vaccinaties
Vrijdag, 24 augustus 2018 17:39

Zoals we eerder deze week schreven zullen de mazelen worden gebruikt om verplichte
vaccinaties er hoe dan ook doorheen te rammen.
Na de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt nu de leider van de VVD die zegt “gallisch
te worden” van mensen die tegen vaccinaties zijn.

Stap voor stap komt het gevaar dichterbij:
Een Kamermeerderheid van VVD, D66, CDA, PvdA en SP wil dat kinderdagverblijven kinderen
kunnen weigeren die niet zijn ingeënt tegen ziektes als mazelen. VVD-fractieleider Klaas
Dijkhoff overweegt zelfs een inentingsplicht nu steeds meer ouders hun kinderen niet meer
laten vaccineren.

Klaas Dijkhoff heeft een uitgebreide column geschreven op de website van de VVD, waarbij hij
het doet voor komen dat het overgaan tot verplichte vaccinaties voor mazelen nu niet iets is dat
de VVD graag wil, maar dat het, helaas, nu toch echt die kant op gaat.

Ik vind het dus eigenlijk te bizar voor woorden dat ik moet nadenken over
overheidsmaatregelen. Maar goed, het is zover gekomen. De dekkingsgraad is onder het
veilige niveau. Het aantal weigeraars stijgt. Het aantal gevallen van zieke mensen stijgt. Het
aantal doden stijgt.

Voor de andere partijen, en zeker voor mijn liberale partij, is het lastig. Want wij houden niet van
verplichten.
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Met wij bedoelt hij dus de VVD.

Hetgeen een keiharde leugen is, want al in 2014 was diezelfde VVD druk bezig met de
voorbereiding voor verplichte vaccinaties zoals wij in een eerder artikel schreven:

Het wetenschappelijk instituut van de VVD heeft deze week een rapport gepresenteerd dat heet
“Liberale Verantwoordelijkheid”.

Daarin wordt duidelijk gemaakt dat ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren tegen
ziektes met blijvende gezondheidsschade, handelen in strijd met het belang van hun kind.

In dat geval zou de overheid in de mogelijkheid moeten zijn om “dwingend in te grijpen”.

De VVD-denktank baseert zich op artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat
ouders verantwoordelijk zijn voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van hun kinderen.

Door de kinderen niet te laten vaccineren zouden zij dan handelen in strijd met dit artikel,
tenminste wanneer onomstotelijk vaststaat dat vaccineren schadelijke gevolgen kan
voorkomen.

Het is zoals altijd weer volksverlakkerij van de bovenste plank, want het besluit dat ze verplicht
vaccineren willen invoeren is allang geleden genomen door de VVD.

Dijkhoff gaat verder in zijn column:
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Het wrangste argument is nog wel ‘joh, dat is helemaal niet nodig, die ziektes zijn er helemaal
niet meer, wanneer hoor je daar nou nog van?’. Nee, Einstein, dat klopt, die ziektes komen
weinig voor en we hebben het virus er goed onder. Weet je waarom? Omdat we onze kinderen
inenten. En omgekeerd, nu de mensen die het zelf beter weten dan eeuwen wetenschap
zorgen voor minder vaccinatie, stijgt het aantal zieken en doden. Je verwacht het niet…

Er wordt mij vervolgens gevraagd daar respect voor te hebben. Nee, sorry, heb ik niet.

Wij hebben geen respect voor een man die of niet weet waar hij over praat of die bewust zijn
kiezers zand in de ogen strooit.

Einstein zou tegen deze kwibus zeggen: “Je hebt toch ogen, kijk even &nbsp;naar de grafieken
in dit artikel
en je ziet
met eigen ogen dat het uitroeien van de mazelen niets met inenten te maken heeft.

Hier nog één als voorbeeld (situatie Engeland) en dan zie je dat de farmaceutische industrie
massaal begint met vaccineren tegen mazelen NADAT de ziekte zo goed als verdwenen is.
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