
ETIENNE VAN RATTINGEN

Medisch tijdschrift roept op tot
‘wereldwijde en systematische toepassing’

van Ivermectine
De auteurs van de studie vonden grote, statistisch significante
verminderingen in sterfte en hersteltijd, naast een ‘aanzienlijk

verminderd risico op het oplopen van COVID-19 bij regelmatig
gebruik van ivermectine’

Het American Journal of Therapeutics heeft een onderzoeksartikel gepubliceerd
waarin wordt opgeroepen om ivermectine - een geneesmiddel dat is verguisd en on-
derdrukt als een behandeling tegen coronavirus - "wereldwijd en systematisch in
te zetten" als een behandeling voor COVID-19.

Dit komt als welkom nieuws nu lokale jurisdicties en regeringen over de hele
wereld een beleid trachten op te zetten dat verplichte vaccinaties zou opleggen
zodat burgers ten volle aan de samenleving kunnen deelnemen. Velen hebben zich
afgevraagd of regeringen en Big Pharma misschien een agenda hebben om het vaccin
te promoten terwijl ze goedkopere, meer doeltreffende manieren om het coronavi-
rus te behandelen elimineren.

In een artikel getiteld ‘Review of the Emerging Evidence Demonstrating the
Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19,’ vonden de
auteurs van de studie grote, statistisch significante verminderingen in sterfte
en hersteltijd naast "significant verminderde risico's op het oplopen van COVID-
19 bij regelmatig gebruik van ivermectine."

Ze halen ook vele voorbeelden aan van "ivermectine distributiecampagnes die
leiden tot snelle populatiebrede dalingen in ziekte en sterfte," waardoor ze
concluderen dat als een oraal middel, ivermectine "effectief is in alle fasen
van COVID-19."

In december probeerde de Associated Press (AP) de groeiende beweringen te ont-
krachten dat ivermectine "een miraculeuze doeltreffendheid heeft die" de over-
dracht van COVID-19 uitwist en zal voorkomen dat mensen ziek worden.

De Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA)
blijft de Amerikaanse consumenten waarschuwen dat
ivermectine niet mag worden gebruikt om COVID-19
te behandelen of te voorkomen.

Ondanks het negatieve standpunt van de FDA, heeft de National Institutes of He-
alth (NIH) in januari hun aanbeveling voor het geneesmiddel opgewaardeerd, waar-
door het een optie wordt voor gebruik bij de behandeling van COVID-19 in de Ver-
enigde Staten. Afgelopen augustus had de NIH het gebruik van ivermectine voor
COVID-19 afgeraden, ondanks de toenemende studies en anekdotische verslagen over
de vaak wonderbaarlijke resultaten van het gebruik van het geneesmiddel.

Veel succesbewijzen bij ivermectine tegen COVID-19
In tegenstelling tot het toenemend aantal sterfgevallen en andere zeer veront-
rustende, slopende medische bijwerkingen die in verband worden gebracht met het
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nemen van COVID-vaccins, hebben talrijke studies lage percentages bijwerkingen
gerapporteerd van het gebruik van ivermectine om het virus te behandelen.

Volgens de auteurs wordt de werkzaamheid van ivermectine bij COVID-19 onder-
steund door het volgende:

Sinds 2012 hebben meerdere in vitro-studies aangetoond dat ivermectine de re-
plicatie van vele virussen remt, waaronder influenza, Zika, Dengue, en andere.

1. Ivermectine remt de replicatie van SARS-CoV-2 en de binding aan gastheer-
weefsel via verschillende waargenomen en voorgestelde mechanismen.

2. Ivermectine heeft krachtige ontstekingsremmende eigenschappen, waarbij in
vitro gegevens zijn verkregen die een diepgaande remming aantonen van zo-
wel de cytokineproductie als de transcriptie van de nucleaire factor-κB
(NF-κB), de krachtigste mediatoren van ontsteking.

3. Ivermectine vermindert de virusbelasting aanzienlijk en beschermt tegen
orgaanschade  in  meerdere  diermodellen  bij  infectie  met  SARS-CoV-2  of
soortgelijke coronavirussen.

4. Ivermectine voorkomt overdracht en ontwikkeling van COVID-19-ziekte bij
mensen die zijn blootgesteld aan besmette patiënten

5. Ivermectine versnelt het herstel en voorkomt verslechtering bij patiënten
met milde tot matige ziekte die vroeg na de symptomen worden behandeld.

6. Ivermectine bespoedigt het herstel en voorkomt IC-opname en overlijden bij
gehospitaliseerde patiënten.

7. Ivermectine vermindert de mortaliteit bij kritisch zieke patiënten met CO-
VID-19.

8. Ivermectine leidt tot tijdelijk samenhangende verlagingen van het sterfte-
cijfer in regio's na distributiecampagnes met ivermectine.

9. De veiligheid, beschikbaarheid en kosten van ivermectine zijn bijna ongeë-
venaard, gezien de lage incidentie van belangrijke interacties met genees-
middelen en de slechts milde en zeldzame bijwerkingen die zijn waargenomen
in bijna 40 jaar gebruik en miljarden toegediende doses.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ivermectine lange tijd geleden reeds op-
genomen in haar ‘Lijst van essentiële geneesmiddelen’.

"In de context van de lange staat van dienst van Ivermectine op het gebied van
veiligheid, lage kosten en ruime beschikbaarheid, samen met de consistente, re-
produceerbare, grote omvang van de bevindingen op het gebied van overdrachtsper-
centages, noodzaak tot ziekenhuisopname en mortaliteit, is een wijdverspreide
inzet in zowel preventie als behandeling voorgesteld," merken de auteurs op.

"Gebaseerd op het geheel van de proeven en het epidemiologisch bewijsmateriaal
dat in dit overzicht wordt gepresenteerd," concluderen zij, "zou ivermectine we-
reldwijd en systematisch moeten worden ingezet bij de preventie en behandeling
van COVID-19."

COMMENTAAR:

Het is zeer opvallend dat juist Ivermectine en niet HCQ met NOG betere resulta-
ten uit de bus komt van deze ‘onderzoekers’-broodschrijvers. Ik kan u vertellen
dat Ivermectine niet voor niets een waarschuwing meekrijgt om niet te gebruiken
omdat het FATAAL wordt als men te hoge doses neemt. Dat is nog niet alles. Er is
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wereldwijd een serieuze stagnatie op te merken wat betreft de gifspuittoedienin-
gen om het niet bestaande COVID-19 (SARS-CoV-2) virus te ‘bestrijden’. 

Mijn gedachte is dat GATES ziet dat zijn vaccinatiehandel in elkaar aan het
storten is en dat hij nu spoorslags een reclamecampagne aan het opzetten is om
Ivermectine te promoten, een medicijn van een Franse farmaceut waar hij eveneens
een dikke vinger in de pap heeft.

Er is maar één ECHT GENEESMIDDEL dat zijn sporen heeft verdiend sinds meer dan
100 jaar. Dat heet KININE, ook HCQ genoemd. En weet je, je kunt kinine zelf op
een gemakkelijke manier maken. Ik maak het nu weer opnieuw sinds het achterjaar
2019 toen er plotseling sprake was van de eerste sterfgevallen van SARS-CoV-2,
later omgedoopt tot COVID-19. 

Mijn totale kuur is heel gemakkelijk: zink, bij elke drogist in Nederland te
koop, zelfgemaakte kinine, trimagnesiumcitraat, wat extra vitamine C en alle da-
gen een wandeling van minimaal een half uur met daarnaast gezond en biologisch
eten! Zelf eet ik alleen maar vlees of vis, met daarbij een klein beetje groene
groenten, alles gebakken in ECHTE BOTER of arachideolie! Zo kom je gezond en
zonder het oplopen van een griep de winter door! En als je echt heel erg regel-
matig buitenkomt heb je GEEN extra vitamine D nodig! Dat spul heb ik nooit geno-
men. Laat ons eerlijk zijn: iedereen die nu nog gelooft in de LEUGEN COVID, is
toch een ‘nuttige   idioot  ’ of niet? De COVID klachten lijken heel erg veel op
alle lichamelijke klachten die om de hoek komen kijken bij een angstsyndroom en
het laatste stadium bij bijna elke fatale ziekte bestaat bijna altijd uit COPD
klachten. Zolang het ‘virus’ niet is aangetoond, bestaat COVID-19 NIET! Dus,
waar gaat dit ganse POLITIEKE COVID-19 circus dan over?

Om deze ‘gevaarlijke’ politieke griep, genaamd COVID, te overwinnen heb je niet
eens een dokter nodig. De natuur heeft altijd, sinds het begin van de mensheid,
gediend als APOTHEEK. Waarom zou dat nu anders zijn?

Als één corrupte organisatie en wat corrupte politici in een land de ‘macht’
hebben om de ganse economie af te breken voor iets dat niet bewezen is te be-
staan, dan denk ik toch dat er op zijn minst een paar directe vragen gesteld
moeten worden. Iets zoals: “overhandig het bewijs voor een internationale onaf-
hankelijke wetenschappelijke controle en daarna zien we wel wat we doen met jul-
lie oplichters!” Ik wacht nog steeds op een ADVOCAAT MET BALLEN! Zelfs de GROTE
PLEITERS VAN WELEER, WAT BETREFT STRAFRECHT, GEVEN NIET THUIS! 

Ik durf dat te zeggen omdat ik ZEKER WEET dat het virus niet bestaat en deze
advocaten wel een grote mond hebben maar als het eropaan komt om de bevolking te
beschermen tegen een twintigtal omgekochte zogenaamde regerende ‘elite’ en wat
broodschrijvers ze niet thuis zijn om de confrontatie aan te gaan! Wat let hen?
Ik kan alle bewijzen zo aanleveren! Advocaten laten zich serieus kennen!

Om eerlijk te zijn maak
ik me meer zorgen om de
spuit dan om de ‘griep’!
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