Vaccinaties toch inderdaad niet zo veilig dan?
Vrijdag, 21 september 2018 15:37

In 2009 werd de wereld compleet gek gemaakt met een zogenaamde levensgevaarlijke
pandemie, de Mexicaanse- of varkensgriep, genaamd.
De meeste slachtoffers vielen er niet door de griep, maar wel door de gevolgen van de
massale hoeveelheid vaccinaties die toen zijn uitgedeeld.

Terug naar het jaar 2009 toen de wereld te maken kreeg met de varkensgriep.
Ter herinnering een klein stukje uit een eerder artikel:
In 2009 hield de Mexicaanse griep Nederland in zijn greep. Iedereen was bang dat deze griep
een pandemie zou worden met verstrekkende gevolgen. Het waren met name twee mannen die
het nieuws hierover domineerden.

Enerzijds viroloog Ab Osterhaus, adviseur van de Gezondheidsraad en van oud-minister van
Volksgezondheid Ab Klink, anderzijds Roel Coutinho, baas van de landelijke
vaccinatiecampagnes en directeur van het Centrum Infectiebestrijding (Cib) en het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ze drongen beiden aan op de aanschaf van vaccins die worden gemaakt door de
farmaceutische industrie. We waren in totaal 340 miljoen euro kwijt aan de Mexicaanse
griepprikken. Coutinho en Osterhaus kregen dan ook flink wat kritiek over zich heen toen bleek
dat de Mexicaanse griep weinig voorstelde.

Critici zoals huisarts Hans van der Linde wezen op de belangenverstrengeling tussen de
wetenschap en de farmaceutische industrie en vroegen zich openlijk af welke belangen er
meespelen bij de keuze voor en aankoop van vaccins.
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Van der Linde kwam in oktober opnieuw in het nieuws met zijn kritiek op de jaarlijkse griepprik.
Het Geneesmiddelenbulletin twijfelde in een hoofdartikel aan het nut en de noodzaak van de
jaarlijkse griepprik. Huisarts Van der Linde deelde deze twijfel en vroeg zich openlijk af of de
banden die de adviseurs van de minister van Volksgezondheid hebben een rol hebben
gespeeld bij de keuzes die zijn gemaakt. Hij beschuldigde Coutinho van ‘lippendienst aan de
industrie’ in een uitzending van Moraalridders.

Zoals bekend, zijn de belangen groot voor de farmaceutische industrie en dus liep ons land
massaal naar de vaccinatiespuit. Hetgeen niet zonder gevolgen bleef, uiteraard.
Het is moeilijk te bepalen bij hoeveel mensen precies het leven is verwoest na die
vaccinatiemanie in 2009, maar feit is wel dat er overal ter wereld kinderen opeens te maken
kregen
met narcolepsie.
Tijdens de Mexicaanse-griepepidemie in 2009-2010 gebruikten ook de Nederlandse GGD’s
Pandemrix – op de markt gebracht door GlaxoSmithKline – om kinderen tussen 6 maanden en
5 jaar te vaccineren. Bij Lareb kwamen toen meldingen binnen van patiënten met narcolepsie.
De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA adviseerde in 2011 het vaccin niet langer te
gebruiken bij personen jonger dan 20 jaar, tenzij er geen ander geschikt vaccin beschikbaar
was en immunisatie nodig was.
Meer dan 1300 van de ruim 30 miljoen Europeanen die werden gevaccineerd tegen de
Mexicaanse griep in 2009-2010 kregen narcolepsie.
Foutje bij GlaxoSmithKline, maar voor hen volledig zonder gevolgen, want fabrikanten kunnen
nooit financieel aansprakelijk worden gesteld
voor de gevolgen van hun vaccinatieshit. Ook al vallen er duizend kinderen dood neer, de
fabrikanten kunnen de aansprakelijkheid afwentelen op overheden.
We zijn nu bijna tien jaar verder en nu tonen zich het &nbsp;volgende soort berichten:
Het kabinet heeft 5 miljoen euro uitgetrokken als schadevergoeding voor mensen die ernstig
ziek zijn geworden na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dat blijkt uit de begroting van
het ministerie van Volksgezondheid.
In 2009, toen de Mexicaanse griep wereldwijd alarmbellen deed afgaan, kregen meer dan een
half miljoen kinderen in Nederland Pandemrix. Later bleek uit Zweeds onderzoek dat
narcolepsie vaker voorkomt bij kinderen die het vaccin toegediend hebben gekregen. Andere
onderzoeken laten tegenstrijdige resultaten zien. Een oorzakelijk verband is nooit vastgesteld.
Toenmalig minister Schippers van Volksgezondheid gaf in 2014 opdracht om tot een schikking
te komen, zonder erkenning van aansprakelijkheid.
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En weer de leugens, altijd maar weer de leugens. Er wordt schadevergoeding uitgekeerd,
maar geen aansprakelijkheid erkent. Waarom wordt er dan een schadevergoeding uitgekeerd?
De overheid heeft de aansprakelijkheid van de fabrikanten overgenomen en dus draait de
belastingbetaler op voor de fouten van de farmaceutische industrie. Wij met z'n allen dragen de
lasten, de aandeelhouders van de farmaceutische bedrijven alleen de lusten.
Niet zo vreemd dat ze staan te pushen om de hele wereld verplicht richting vaccinatiespuit te
duwen.
Dit scenario is identiek aan die met de banken. Zij kunnen gokken, de ene verkeerde
beslissing na de andere nemen, de boel besodemieteren, een enorme kredietcrisis veroorzaken
en wij met z'n allen betalen de rekening doordat de banken gered moeten worden.
Dit alleen al bewijst dat een overheid er is voor de grote industrie en niet voor het volk dat ze
horen te vertegenwoordigen. Het zijn oplichters, charlatans, permanente leugenaars en gekoc
hte psychopaten
die het vuile werk voor de elite opknappen. Dat hele vaccinatiegedoe heeft niets te maken met
gezondheid, maar alles om en een deel van de "overtollige" bevolking op te ruimen en om
enorme winsten te maken.
Tien jaar lang hebben ze de slachtoffers van de Mexicaanse griepvaccinatie op een afstand
kunnen houden en pas als er helemaal geen ontkomen meer aan is, wordt er eindelijk iets
gedaan. Maar, dan toch gewoon door blijven liegen.
Blijf weg van alles wat met vaccinaties te maken heeft. Laat je niet volspuiten met allerlei
troep. Zorg dat je gezond eet, liefst biologisch, geef je lichaam wat extra ondersteuning zodat
je immuunsysteem optimaal werkt en je kunt zo goed als iedere ziekte zelf de baas worden.
Meer informatie over vaccinaties:
Vaccinvrij
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