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‘s-Hertogenbosch, 18 februari 2021 

 
Geachte heer / mevrouw, beste collega, 
 
Sinds het begin van de corona crisis onthoudt onze huidige overheid ons als artsen en in beginsel het 
hele Nederlandse volk op systematische wijze van medisch feitelijke en wetenschappelijk relevante 
informatie. 

Reeds in januari 2017 heeft het World Economic Forum onder meer de Europese Commissie 
opgedragen het project ‘Covid-19’ te starten. Onder meer de EU-landen zijn dan ook in 2017 gestart 
met de aankoop van PCR-test kits Covid-19 *. Een onderdeel van dit project betreft de (verplichte) 
vaccinatie van alle EU-burgers uiterlijk in 2022 en hen daarbij te voorzien van een digitaal ‘vaccinatie’ 
paspoort.  De EU heeft eind 2017 het project Roadmap on Vaccination opgestart. Zie 
www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent. 
 
De primaire vragen die wij als artsen moeten stellen, zijn: 

- Is in casu sprake van een vaccin? 
- Is er rechtvaardiging voor een medisch experimentele behandeling? 
- Waartegen beschermt het beoogde serum, waaruit bestaat de werking? 
- Waaruit bestaat het beoogde serum? 
- Voldoet het beoogde serum aan de Gouden Ontwikkel Standaard? 
- Welke risico’s zijn inmiddels bekend? 

 

Op 16 november 2020 heeft de minister van Volksgezondheid een brief aan de Tweede Kamer 
gezonden met betrekking tot het aankoopbesluit in EU-verband van Covid-19 vaccins (Kenmerk brief: 
1779693-214027-IZ). In deze brief informeert hij de Tweede Kamer zeer summier over het vaccin. Zie 
www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent en het excerpt hieronder: 
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Bij bovenstaande informatie dienen we onderstaande in gedachten te houden.  
Bij de ontwikkeling van het zogenaamde ‘Covid 19 vaccin’ is reeds in de eerste preklinische 
laboratorium fase in strijd gehandeld met de gouden standaard (Koch Postulates) voor de vaststelling 
van een besmettelijke infectieziekte: isolatie en identificatie van de pathogeen. 
Het genoemde SARS-CoV-2 virus is tot heden nergens op aarde geïsoleerd noch geïdentificeerd uit een 
menselijke patiënt. Het is niet bekend waarop het door de WHO en de RIVM genoemde ‘Covid-19 
vaccin’ is gebaseerd. De rt-PCR test blijkt op een computermodel te zijn gebaseerd. Zie 
www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent. 

Voor Nederland is door BioNTechs-Pfizer een experimentele synthetische mRNA (CRISPR/CAS?) 
technologie verpakt in een Lipid Nanoparticle (LNP) ontwikkeld. Daar het feitelijk een gentherapie 
betreft kan deze behandeling de naam ‘vaccin’ niet dragen. Hierna zullen we daarom verder spreken 
over een serum in plaats van een vaccin. 

Dat diverse overheden, waaronder de Nederlandse, de Covid-19 testkits reeds in 2017 hebben 
aangeschaft is hoogst opmerkelijk te noemen. Zie afbeelding rechts en 
www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent.   

Ook het feit dat de Covid-19 rt-PCR test al in 2015 door Richard 
Rockefeller is gepatenteerd is opmerkelijk (zie afbeelding 
hieronder). 
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Het synthetische mRNA serum is een medische behandeling welke nog nooit op de mensheid is 
toegepast en betreft in de zin van de Nürnberg-Code 1947 een medisch experiment. Grote zorg hierbij 
is de kans dat het geïnjecteerde synthetische mRNA na inenting het DNA van de (gezonde) persoon 
permanent kan wijzigen. 
 
Het BionTech/Pfizer serum is niet goedgekeurd door de FDA en de EMA. Het serum is via een versnelde 
procedure tijdelijk toegelaten in een testfase die loopt tot december 2023. Wij allen (ook u en uw 
familie) worden hierbij ingezet voor de derde fase van de klinische trials. 
 
Op 7 december 2020 heeft het voormalige hoofd van de afdeling research van Pfizer, zijnde dr. Mike 
Yeadon bij de European Medicine Agency (EMA) een rapport ingediend waarin hij zijn zorg uit dat het 
door Pfizer ontwikkelde ‘Covid-19 vaccin’ mogelijk onvruchtbaarheid bij vrouwen kan veroorzaken (zie 
www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent ). Zijn appel aan de EMA was de enting campagne per 
direct te stoppen tot betrouwbare data beschikbaar zijn. Hieraan is door het EMA geen gehoor 
gegeven. 

Onze overheid zal onder meer aan u als arts opdracht geven om onder uw verantwoording gezonde 
personen met het experimentele Covid-19 serum in te (laten) enten.  

U staat als arts / medicus voor de keuze om daaraan uw (in)directe medewerking te verlenen. Wij 
hebben gekozen voor een bijzonder en in hoge mate verantwoordelijk beroep. Wij zijn daarbij 
primair dienstig aan de mensheid en haar welzijn. 
 
Juist in dat kader leggen wij als artsen de eed van Hippocrates af, waarbij wij onder meer het volgende 
jegens de mensheid hebben gezworen:  
 
“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn 
medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.” 

“Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen 
schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. 

“Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn 
mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de 
samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik 
maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk**.” 

** Dit is in 2003 door de KNMG toegevoegd met het oog op de Verklaring van de Universele Rechten 
van de Mens uit 1948 en de Nürnberg-Code van 1947. Het belangrijkste doel hiervan is te voorkomen, 
dat:  

- de medische kennis van een arts wordt misbruikt, zoals dat tijdens de Tweede Wereld-
oorlog optrad en 

- de medische kennis van een arts wordt misbruikt door politieke dan wel commerciële dan wel 
anderzijds uitgeoefende druk. 

Wellicht is de Nürnberg-Code uit 1947 voor u onbekend. In de huidige situatie hebben wij als artsen de 
plicht om de bevolking volledig te informeren en te waarschuwen (art. 1 van de Code). De Code 
beschrijft de eis van vrijwillige geïnformeerde toestemming van het menselijk subject voorafgaand 
aan deelname aan een medisch experiment.  
Het beleid van onze huidige overheid, het WEF en de WHO met betrekking tot de niet medische 
mondmasker’plicht’, de 1½ meter maatschappij en aankomende (indirecte) vaccinatieplicht van de 
gezonde populatie ter bestrijding van een tot op heden nooit geïsoleerd, noch empirisch vastgesteld 
SARS-CoV-2 virus een grootschalig experiment betreft en in strijd is met de bepalingen van de 
Nürnberg-Code uit 1947. In het bijzonder met de hierna volgende artikelen: 
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Art. 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. 
Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in 
staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, 
misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip 
hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te 
maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen 
duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en 
middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle redelijkerwijs te verwachten ongemakken en 
risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het 
experiment. 
De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de 
toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. 
Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan 
worden aan een ander.  
 

De bevolking wordt door de media en de politiek over al het bovenstaande geenszins geïnformeerd.  
 
Art. 3.  Het experiment moet zo zijn opgezet en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en 

kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander probleem dat wordt 
bestudeerd, dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.  

De preklinische fase 3 testen met proefdieren in een laboratorium zijn in casu geheel overgeslagen. De 
preklinische en preliminaire klinische fase 1 / 2 data waarover in de brief aan de Tweede Kamer wordt 
gesproken, zijn niet beschikbaar voor het publiek en kunnen derhalve niet beoordeeld worden.  
 
ADE 
Het is inmiddels bekend dat via Antibody Dependent Enhancement (ADE) een RNA vaccin averechts kan 
werken. Er wordt dan via een explosieve immuunreactie een cytokine-storm ontketend. Soms ontstaat 
deze ADE laattijdig (niet direct na vaccinatie) en verloopt deze levensbedreigend wanneer ze niet is te 
stoppen. Dit beeld kan lijken op het Covid-19 ziektebeeld. Door de mogelijke dodelijke afloop bij ADE 
zijn dierproeven en experimenten op mensen in het verleden gestaakt (RSV vaccin). 
 
Prof. Dr. John P.A. Ioannidis van de Stanford University in Californië tevens werkzaam voor de WHO 
heeft op 14 oktober 2020 een artikel (ID: BLT.20.265892) gepubliceerd via het Bulletin van de WHO 
waarin hij tot de conclusie komt dat Covid-19 wereldwijd een IFR heeft van 0,05% voor personen 
onder 70 jaar oud en een ‘overall’ gemiddelde IFR van 0,23%. 
 
Art. 4.  Het experiment moet zo worden uitgevoerd dat alle onnodig lichamelijk en geestelijk lijden en 

letsel wordt voorkomen. 

Inmiddels komen van over de hele 
wereld grote aantallen meldingen 
binnen van overlijden en ernstige 
bijwerkingen na toediening van de 
Covid injectie. De FDA heeft de lijst 
hiernaast gepubliceerd: 

Bron: Vaccines and Related Biological 
Products Advisory Committee 
October 22, 2020 Meeting 
Presentation- COVID19 CBER Plans 
for Monitoring Vaccine Safety and 
Effectiveness (fda.gov) (pagina 17) 
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Art. 10 Tijdens de loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper bereid zijn het 
experiment in elk stadium te beëindigen, als hij waarschijnlijke redenen heeft om bij het 
uitoefenen van de goede trouw, superieure vaardigheid en zorgvuldige beoordeling die van hem 
worden verlangd en of het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of 
overlijden van de proefpersoon. 

Daar de behandeling een genetische code in zich draagt is beëindiging van het experiment na injectie 
van het serum waarschijnlijk onmogelijk. Uit huidige kennis – zelfs via de WHO – is op te maken, dat 
wereldwijd aan de ziekte ‘Covid-19’ maximaal 5 uit 10.000 mensen komen te overlijden. Het medisch 
nut van een wereldwijde vaccinatie met een experimenteel serum en de overige huidige ‘Corona’ 
maatregelen stellen wij daarom in vraag. Zeker gezien de beschikbare veilige en effectief gebleken 
medicatie zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine met zink en vitamine D.  

Mocht u ondanks uw huidige kennis en wetenschap van het vermeende ‘Covid-19 vaccin’ besluiten 
onder uw verantwoording over te gaan tot het injecteren van gezonde personen met het onder meer 
door BioNTechs – Pfizer ontwikkelde Covid-19 serum, zonder dat daarbij volledig aan de eis van 
vrijwillige geïnformeerde toestemming van het menselijk subject is voldaan, dan handelt u naar onze 
mening in strijd met de eed van Hippocrates en onder meer de Nürnberg-Code 1947. We maken ons 
zorgen dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld zult kunnen worden voor alle schade als gevolg van de 
onderhavige inenting en we wijzen u hierbij tevens op de strafbaarstelling, die zou kunnen volgen uit de 
schendingen van onder meer de Nürnberg-Code 1947. 
 
We gaan er van uit en hebben goede hoop dat u te allen tijde als arts en medicus zal handelen naar de 
eed van Hippocrates en in het bijzonder de bepalingen van de Nürnberg-Code 1947 onder alle 
omstandigheden zal respecteren en opvolgen. 

In dat kader hebben we een informatie- en waarschuwingsbrief met een overzicht van mogelijke 
bijwerkingen in pdf bijgevoegd, die u aan al uw patiënten binnen uw praktijk behoort voor te leggen. 
Rechts bovenaan kunt u daarbij uw huisartsenpraktijkstempel plaatsen. Op deze wijze voldoet u 
jegens uw patiënten aan uw informatie en waarschuwingsplicht ingevolge de bepalingen van de 
Nürnberg-Code 1947. Iedere patiënt kan dan in alle vrijheid voor zichzelf bepalen of hij / zij wenst te 
worden geïnjecteerd met het experimentele mRNA Covid-19 serum.  

Met vriendelijke groeten, 

 

drs. Elke F. de Klerk  
(arts) 
 
Bijlagen: 

 Nederlandse vertaling Neurenberg Code. 
 FDA Mogelijke bijwerkingen Covid serum. 
 Brief van (huis-)arts aan zijn/haar patiënt o.g.v. art. 1 Nürnberg-Code 1947 in pdf. 

 
Onderstaande documenten vindt u op: 

 www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent : 
o EU Roadmap on Vaccination 2019-2022 
o Inkoopstaten 2017 en 2018 van de Covid-19 pcr-tests kits 
o The Nuremberg Code (1947) 
o Brief van 16-11-2020 aan de tweede Kamer van het ministerie van Volksgezondheid. 
o IFR van het CDC 
o Review Corman Drosten Paper (PCR Retraction Paper)  
o Wodarg-Yeadon EMA Petition Pfizer Trial (Infertiliteit)

 


