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Februari 2021
Geachte heer/mevrouw, beste patiënt,
Als (huis)arts wil ik u hierbij uitdrukkelijk verzoeken deze brief goed en geheel te lezen.
Omdat ik de eed van Hippocrates heb afgelegd en me aan de Neurenberg Code 1947 moet houden,
schrijf ik u persoonlijk aan. Deze code stelt dat ondubbelzinnig moet zijn voldaan aan de eis van
vrijwillige geïnformeerde toestemming van het menselijk subject.
Binnenkort moet u als burger een keuze maken 'vaccinatie' of niet. Omdat ik als (huis)arts oordeel
dat er nog belangrijke informatie ontbreekt vanuit de media en de overheid en ik de plicht heb u
volledig te informeren stuur ik u de onderstaande informatie.
Het genoemde 'vaccineren' is volgens de letter van de wet een menselijk experiment en in deze brief
zullen we daarom ook spreken van een experimenteel serum.
1. De eis voor goedkeuring van een geneesmiddel of 'vaccin' tegen een aandoening kan pas nadat
men bewijst dat er een ziekteverwekker is geïsoleerd uit een menselijk lichaam. Hiervan zijn ook na
officiële verzoeken aan de regeringen van de USA, Nederland, Engeland en Ierland geen bewijzen
geleverd. Ook wetenschappers oordelen dat er geen duidelijk bewijs is dat de voorgestelde
inentingen ergens tegen werken en zij vrezen voor velerlei auto-immuunreacties.
2. Deze 'pandemie' is afgekondigd na een definitiewijziging (2009), waarbij de dodelijkheid van de
zieke niet meer werd gewogen. Er is onduidelijkheid waarom met een dergelijke epidemie,
vergelijkbaar met de gewone griep zonder oversterfte, besloten is de gehele bevolking te vaccineren.
Als artsen verbazen we ons over de door de overheid georganiseerde massa (media) campagne.
Gemiddeld overleeft 99,77% van de mensen COVID-19, wat net zoveel is als bij een ‘normale’ griep.
Er zijn in 2020 volgens gecorrigeerde onpartijdige statistiek niet meer mensen overleden in west
Europa dan gemiddeld. De CDC in USA heeft de COVID sterftecijfers recent herzien en 90% lager
gesteld. Zij erkennen blijkbaar de overschatting.
3. Er is een goede therapie voor mensen met het COVID-19 toegeschreven ziektebeeld. De media en
de overheid hebben hierover echter in alle toonaarden gezwegen of de middelen zelfs getracht te
verbieden. Hydroxychloroquine en Ivermectine maar bovenal preventief vitamine D en zink zijn veilig
en effectief gebleken. Artsen zijn door de inspectie bedreigd en apotheken kregen de opdracht de
middelen niet af te leveren of artsen die het voorschreven op lijsten te plaatsen. Waarom werkt de
overheid goede behandeling tegen? Maken zij zich dan niet schuldig aan een misdaad?
4. De producenten van het experimenteel serum hebben verplichte stappen overgeslagen, o.a.
dierproeven en klinische studies zijn niet lang genoeg uitgevoerd en niet openbaar. De producenten
hebben dan ook slechts een tijdelijke toelating voor het experiment met 'urgente' COVID-19 serums
tot en met december 2023. In het serum zit mRNA in nanodeeltjes (LNP) verpakt. Het mRNA kan uw
genen mogelijk onomkeerbaar wijzigen waardoor u uw unieke eigenschappen kwijtraakt.
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De producenten geven u geen garantie op veiligheid en effectiviteit.
5. Het is reeds lang bekend dat met de bijwerking ADE(Antibody Dependent Enhancement) een RNA
vaccin averechts kan werken. Er wordt dan via een explosieve immuunreactie een cytokine-storm
ontketend. Soms verloopt dat levensbedreigend. Hierdoor zijn dierproeven met RNA vaccins en
experimenten op mensen in het verleden reeds stopgezet (o.a. RSV vaccin). Deze bijwerkingen en
reacties kunnen lijken op een aan COVID-19 toegeschreven ziektebeeld en kan dodelijk aflopen. Als
artsen wordt dit soort info ons, ook momenteel, onthouden. Deze kennis is voorhanden maar zit
nergens verwerkt in scholing, evenmin als de kennis over andere bijwerkingen van vaccinaties. De
bijwerkingen zullen hierdoor nooit duidelijk herkend en erkend worden.
6. De ideeën van vaccinatie paspoorten en het propageren van PCR tests onder de bevolking is in de
ogen van de meeste nuchtere (huis)artsen niet nodig en de testen lijken ons daarom ook uit handen
te zijn genomen. De lockdowns zijn in onze ogen 'draconisch' en schadelijk voor eenieder. Er is geen
wetenschappelijke onderbouwing geleverd voor het effect van een lockdown. Inmiddels toont
wetenschappelijk onderzoek aan dat alle maatregelen schade veroorzaken. De maatregelen mogen
onder geen beding een pressiemiddel zijn om mensen over te halen iets te laten injecteren waarvoor
niemand verantwoordelijkheid neemt. De producenten hebben zich juridisch vrijgesteld van
aansprakelijkheid voor schade. Ik als arts ben wel verantwoordelijk als ik u niet volledig informeer.
7. Auto Immuunreacties, allergie en onvruchtbaarheid zijn nog drie punten van zorg voor ons als
artsen. Er zit PEG, oftewel polyethyleenglycol in varianten van het serum waarbij 70% kans is op een
allergieontwikkeling wat kan resulteren in een anafylactische reactie (heftige immuunreactie met
sterftekans), bij een tweede injectie of eerste injectiebij reeds bestaande gevoeligheid. Het mRNA
codeert, zegt men, voor een 'spike' eiwit (van een zogenaamd viruspartikel) wat zou kunnen worden
geproduceerd door onze eigen cellen. Dit kan vroege of late auto-immuunreactie veroorzaken en dit
zou aanleiding kunnen geven tot andere auto-immuun aandoeningen zoals artritis, myelitis, diabetes,
psoriasis, enz. Het spike-eiwit komt zogezegd overeen met 'syncytine' nodig bij de implantatie van de
vrucht in de baarmoeder. Als er kruisimmuniteit ontstaat zou dat onvruchtbaarheid kunnen
veroorzaken. Omdat de omkeerbaarheid van dergelijke auto-immuniteit buiten onze kennis als
(huis)artsen valt, zal ik u bij problemen niet verder kunnen helpen of doorverwijzen.
Deze informatie kunt u steeds terugvinden op vele websites waarvan u de links vindt op
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent.
Als u besluit het experimentele serum te nemen dient u deze brief ondertekend bij mij in de praktijk
af te leveren. Ook als uw werkgever of iemand anders u aanspoort of op enige manier (bedrog,
fraude, geweld) 'dwingt' mee te doen aan dit experiment of als uw zorgverzekeraar u aanspoort, heb
ik deze brief getekend nodig om zelf niet aansprakelijk te zijn indien er (ernstige) bijwerkingen of de
dood optreden.
Dank u voor uw moeite en tijd om dit document zorgvuldig te lezen.
Hierbij verklarend dat ik u als (huis)arts op grond van art. 1 van de Neurenberg Code volledig heb
geïnformeerd en gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van dit experiment.
Hoogachtend en met groet,

Bijlage: Lijst met mogelijke bijwerkingen van het Amerikaanse FDA
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