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Toetsingskader

Advies Gezondheidsraad

“De toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma: naar een 
programma voor alle leeftijden (2007) zeven criteria” 



Criteria toetsing

Ernst en omvang 
van de ziektelast Effectiviteit Veiligheid

Aanvaardbaarheid 
van de vaccinatie

Doelmatigheid van 
de vaccinatie

Prioritering van de 
vaccinatie



Vandaag

Aanvaardbaarheid



criteria vormen 
hiërarchisch kader.

Elke vraag veronderstelt 
dat de voorgaande vraag 

positief beantwoord is



Oordeel
commissie:  
Aanvaardbaar



Centrale vraag:

Mocht de Gezondheidsraad 
de injecties als 
aanvaardbaar beoordelen? 



De last die een individu 
ondervindt door de 

afzonderlijke vaccinatie staat in 
een redelijke verhouding tot de 

gezondheidswinst voor de 
persoon zelf en de bevolking als 

geheel;

De last die een individu 
ondervindt door het totale 

vaccinatieprogramma staat in 
een redelijke verhouding tot de 

gezondheidswinst voor de 
persoon zelf en de bevolking als 

geheel.



Gezondheidsraad:

De gezondheidswinst 
weegt op tegen de 

nadelen. 

De injectables hebben 
wel bijwerkingen, 

maar zijn mild, van 
korte duur en van 

voorbijgaande aard



gezondheidswinst.

de risico’s op 
onbekende 

bijwerkingen op 
de lange termijn

ernst van de 
ziekte.

Bekende
bijwerkingen

Afwegingscriteria



Gezondheidswinst

klinische onderzoeken 
alleen gekeken of minder 

verkoudheidsklachten
optreden. 

Vermindering zwaar 
ziekteverloop of overlijden 

door COVID-19 niet 
onderzocht. 

Geen vermindering 
virusload

Geen groepsimmuniteit: 
ontvangers 

immunotherapieën raken 
nog steeds geïnjecteerd en 

verspreiden virus.

De therapeutische indicatie 
beperkt zich volgens de 

voorwaardelijke 
vergunning tot actieve 

immunisatie

Ziekenhuisopnames 
gedomineerd door 

patiënten die geïnjecteerd 
werden.

na het toedienen van de 
eerste injecties alweer een 
derde en mogelijk nog een 

vierde dosis nodig



Conclusie:  Gezondheidswinst? 
- Individueel niveau: niet of 

nauwelijks aangetoond
- Bevolking als geheel: geen 



Adviezen: niet onderzochte risico’s

Er zouden slechts in 
zeldzame gevallen ernstige 
symptomen optreden. Of 
deze het gevolg zijn van 
bijwerkingen, moet nog 

onderzocht worden;

De werkzaamheid en 
veiligheid bij zwangere 

vrouwen is niet onderzocht;

Er bestaat een risico dat 
“vaccinatie” het verloop van 

infecties verslechtert. Dat 
moet nog onderzocht 

worden;

Er is geen onderzoek 
gedaan naar de werking bij 

mensen met 
immuunstoornissen;

Er zijn geen gegevens over 
bijwerkingen op de lange 
termijn of eventuele zeer 

zeldzame ernstige 
bijwerkingen;

Er zijn geen gegevens over 
de gevolgen voor 

borstvoeding.



• Vooraf bekende
risico’s ernstige
bijwerkingen

• FDA 20 oktober
2020



Door producenten bevestigde ernstige bijwerkingen

Bell’s Palsy: 
gezichtsverlamming

Myocarditis: 
hartspierontsteking

Capillary leak syndrome: 
sepsis vergelijkbaar met 

anafylactische shock. Dit is een 
auto-immuunreactie tegen de 

cellen van de bloedvaten. Dit leidt 
in veel gevallen tot een dodelijke 

afloop. 

Thrombocytopenia: 
bloedproppen die gerelateerd 

worden aan de spike proteïnes. Dit 
kan leiden tot aanzienlijk inwendig 
en uitwendig bloedverlies en kan 

levensbedreigend zijn.

Anafylactische shock. 
Lage bloedruk, en 

oedeemvorming. Dit is een 
allergische reactie die tot de 
dood kan voeren en wordt 
gerelateerd aan Heat shock 

protein (polution) Lipids (PEG).

Genotoxisch, celdefecten: 
kankervorming. Dit is 

gerelateerd ationische
lipids and mRNA, SM-102 
(Moderna) ALC- 15(Pfizer)



Negen maanden prikken: de gevolgen









Ernstige bijwerkingen: 3.247









Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dat in de Verenigde Staten sinds 1950 de overlijdens na vaccinatie bijhoudt,
maakt de omvang van de schade duidelijk. In tien maanden tijd werden meer overlijdens gemeld dan het totaal van de
voorgaande 70 jaar.





Bijwerkingen Meldingen & Rapportage System EudraVigilance van het European 
Medicine Agency (https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#)

Totaal aantal ernstige 
bijwerkingen afgelopen week 

gemeld: 106.300

Totalen tot een totaal aantal tot 
nu toe van 2.311.651

Totaal aantal gemelde doden 
afgelopen week: 721

Totalen tot een totaal aantal tot 
nu toe van 25.248





Kinderen 12-17 jaar



• Meer dan 25% van de 
jongeren zijn na de tweede
injectie Pfizer/BioNTech niet
in staat de dagelijkse
activiteiten te doen

• Meer dan 5% kan niet
werken.

• Na de eerste injectie liggen
de percentages lager. 

• Dit betekent bij elkaar een
enorme uitval.

• Deze leeftijdsgroep geen
ziektelast van COVID-19

Data CDC



myocarditis/pericarditis (CDC)

10 tot 132 keer hoger 
dan tijdens de eerste 
trials ingeschat werd.

Dit zijn cijfers 
beperkt tot drie 

weken na de 
tweede injectie. 





214.253 gemelde bijwerkingen
kinderen tot 18 jaar

EudraVigilance 







Zwangerschap en 
reproductiviteit



• Van de 827 voltooide
zwangerschappen eindigden
105 in een doodgeboorte;

• Ligt binnen marge 12% die 
als normaal beschouwd
wordt; 

• In coronatijd is echter niets
wat het lijkt;

• De studie beperkt tot de 
uitkomsten vrouwen die in 
het derde trimester de prik
kregen. 





• Groep 127 vrouwen kreeg in eerste trimester injectie
• 104 kregen miskraam. 
• Dat is 80% en dat is niet normaal. 
• Reden tot grote zorg over de invloed op het verloop van 

zwangerschappen. 
• Een prik tijdens de eerste twee trimesters aanzienlijke kans op een

voortijdige afbreking van de zwangerschap.



Invloed op de reproductiviteit volgt ook
uit de veel voorkomende bijwerking dat
de menstruatie sterk beïnvloed wordt.
Dit wijst op een sterke beïnvloeding van 

de injectables op het 
reproductiesysteem.



De vooraf bekende en onbekende risico’s van deze experimentele 
middelen maakten een afweging van de voor- en nadelen bij 
voorbaat overbodig; 

De geregistreerde bijwerkingen en overlijdens sinds de 
aanvang van de prikcampagne zijn ronduit alarmerend; 

Nooit eerder in de geschiedenis leden zoveel gezonde mensen 
schade als gevolg van een preventief toegediend 
geneesmiddel. 



Afweging 
aanvaardbaarheid



• vaccinatie” voor 99.98% van de bevolking uitsluitend
aanvaardbaar als risico op bijwerkingen aanzienlijk lager is 
dan het risico om schade op te lopen door de ziekte.

• 99,995% van kinderen en jongeren overleeft met een
positieve SARS-CoV-2-test. De 0,005% die wel overlijdt
heeft ernstige onderliggende aandoeningen. 

• Zie: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.07.21259779v1.full.pdf



Risico’s moeten voor deze
nihil zijn99.98%



Geregistreerde bijwerkingen en overlijdens van de injectables treffen 
vooral dat deel van de bevolking dat nauwelijks tot geen risico loopt op een 
ernstig verloop van COVID-19;

In de afgelopen 18 maanden zijn er 200 overlijdens gemeld bij personen 
onder de 70 jaar zonder onderliggende aandoeningen;

De rest overleed aan andere aandoeningen en had daarvoor een
positieve test.
•Zie: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-08/COVID-

19_WebSite_rapport_wekelijks_20210817_1158_publicatie.pdf



• Gezamenlijke studie Poznan University of the Medical Sciences, 
Pediatric en de University of Witten/Herdecke en meerdere 
academische ziekenhuizen; 

• Op basis officiële cijfers Lareb; 
• 200 tot 700 injecties van Pfizer nodig zijn om een “ziektegeval” te 

voorkomen. 
• Om sterfgeval te voorkomen tussen de 9.000 en 50.000  injecties 

waarbij 16.000 realistisch beschouwd wordt;
• Tegelijkertijd zijn er 700 gerapporteerde bijwerkingen per 100.000 

geïnjecteerde personen waarvan 16 ernstig.;
• Aantal overlijdens als gevolg van de injectie ligt op 4,11 per 

100.000.
• Conclusie: Om drie levens te verlengen moeten we er twee 

accepteren als gevolg van injecties. 
• Walach, H.; Klement, R.J.; Aukema,W. The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should 

Rethink the Policy. Vaccines 2021, 9, 693. https://doi.org/10.3390/vaccines9070693

Afweging 
risico’s 

en baten; 



Vergelijking 
andere 
vaccinaties



• Vaccinatiecampagne influenza seizoen 2019-2020
• Drie miljoen prikken 
• 749 meldingen
• 3 doden
• 6 ziekenhuisopnames. 



Ziekteverloop influenza 
vergelijkbaar met 

COVID-19; 

Bijwerkingen “vaccins” 
onvergelijkbaar; 

Het aantal officiële
meldingen bij het Lareb
is 125 keer (722.216);

Het aantal gemelde
doden 23 keer zo hoog

(524);

aantal
ziekenhuisopnames 70 
keer zo hoog (3.247); 

De gevolgen op de 
langere termijn zijn 
volledig onbekend;

Slachtoffers 
bijwerkingen vooral in 
groep die geen gevaar 

loopt voor ernstig 
ziekteverloop.  



September 2009 door de 
EMA voorwaardelijk 

goedgekeurd 
(noodtoelating) 

2 december 2009 waren 
wereldwijd 3807 

bijwerkingen gemeld 

138 ernstig 

47 fataal 

Wereldwijd 73 miljoen 
gevaccineerd.  

In Nederland zijn 500 
duizend doses 
toegediend.

Vergelijking Pandemrix en COVID-19-injecties
Negen maanden tijd 

Europese Unie 2.311.651 
(stand 18.9.2021) 

bijwerkingen gemeld 

106.300 ernstig 

25.248  fataal

701 miljoen doses EU 

3 keer zoveel meldingen ernstige bijwerkingen 
53 keer zoveel overlijdens dan na Pandemrix. 



• Pandemrix is achteraf in verhouding tot andere vaccins als zeer risicovol beoordeeld;

• Kans op ernstige bijwerkingen vijf keer zo hoog dan bij andere vaccins

• Pandemrix is vergeleken met de COVID-19-immunotherapieen volstrekt onschuldig

• Hoe kunnen deze als “aanvaardbaar” beschouwd worden? 

High Rates of Adverse Events Linked with 2009 H1N1 Pandemic Vaccine, Michaela Fleming, September 26, 2018



• enorme uitwerking op de volksgezondheid; 
• Injectables creëren populatie patiënten met grote chronische gezondheidsproblemen die 

voorheen gezond was; 
• Bijvoorbeeld ontstaan van trombosevorming groot probleem.

Verenigd Koninkrijk aanschaf van 
antibloedstollingsmiddelen BP 3.185.000.000 
om post-vaccinatietrombosevorming te 
behandelen.

Zie: https://yourtenderteam.co.uk/contracts/nhs-framework-agreement-for-the-supply-of-direct-oral-
anticoagulants-doacs-for-the-nhs-in-england/



Conclusie aanvaardbaarheid

Verhouding tussen het nut en risico op zowel individueel 
niveau als voor de samenleving als geheel catastrofaal;

Gezondheidsraad had nooit tot positieve adviezen kunnen 
of mogen komen. In geen enkel opzicht “aanvaardbaar”

Het is niet de vraag of gestopt moet worden. De vraag is 
waarom dat tot nu toe niet nog niet gebeurd is. 
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