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Voorwoord

1. De inhoud van dit document is tot stand gekomen op basis van uitvoerig onderzoek door de auteur.
Dit onderzoek kadert binnen een gerechtelijke procedure tegen de Nederlandse overheid en de
voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierbij worden de belangen behartigd
van meerdere kinderen in de leeftijdscategorie van 5 t/m 15 jaar. Vanwege het maatschappelijk
belang van de onderzoeksresultaten is besloten om deze openbaar te maken.
2. Tijdens het onderzoek is maximaal gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen. Hoewel de feiten
zo objectief mogelijk zijn weergegeven, kan het voorkomen dat de auteur zijn subjectieve mening
deelt. Hetzelfde geldt bij citaten van derden die hun mening uitspreken, waaronder deskundigen.
3. De auteur streeft met het openbaar maken van zijn bevindingen geen enkel politiek, commercieel
of ander belang na. Enkel wordt een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de waarheidsvinding. Ook
beoogt dit document niet een of meer van de hierin genoemde personen te schaden. Daarentegen
wordt de lezer uitgenodigd om zelf kritisch onderzoek te verrichten naar de feiten en hierover in
discussie te treden met anderen. Op deze wijze kunnen wij allen hiervan leren, in het belang van
onze kinderen.
4

4. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Ook vormt de inhoud
geen maatstaf voor de mate waarin of de wijze waarop een van de geschetste bijwerkingen zich
zullen voordoen in de praktijk.
5. Dit document mag desgewenst worden gekopieerd, verveelvoudigd en gedeeld. Graag zelfs. De
auteur aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. Dit geldt temeer indien
wijzigingen worden aangebracht aan de inhoud.

mr. Niels Vanaken
1 maart 2022
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Overeenkomst met Pfizer

1.1. Geheimhouding
6. Bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie heeft de Nederlandse overheid – lees: het
(demissionair) kabinet – de keuze gemaakt om op grote schaal haar bevolking te vaccineren. In dit
kader heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport grote hoeveelheden vaccins1
ingekocht bij het farmaceutisch bedrijf Pfizer.2
7. Op 6 januari 2021 is de overheid gestart met het inenten van de volwassen burgers. In een later
stadium is de stap gezet naar de inenting van de kinderen. Op dit moment worden kinderen vanaf
5 jaar ingeënt.
8. Voor de inkoop en levering van de vaccins heeft de overheid een overeenkomst gesloten met
Pfizer. Pfizer is met de Nederlandse tak van haar onderneming gevestigd in Capelle aan den IJssel.
Een van de Nederlandse dochterbedrijven waarmee zij opereert betreft de vennootschap Pfizer
Export B.V. Vermoedelijk fungeert deze vennootschap als contractspartij van de overheid. Hierover
later meer.
9. Vanaf het begin heeft de overheid de inhoud van haar onderhandelingen met Pfizer over het vaccin
strikt geheim gehouden. Ook heeft zij stelselmatig geweigerd om de inhoud van de gesloten
overeenkomst openbaar te maken. Volgens voormalig minister van VWS Hugo De Jonge zijn de
overheid en Pfizer in dit verband een contractuele geheimhoudingsplicht met elkaar overeengekomen. Als gevolg hiervan mag de overheid aan derden geen inzage geven in de inhoud van de
overeenkomst.
10. Deze geheimhoudingsplicht gaat zover dat zelfs de leden van de Tweede Kamer – als controlerend
en volksvertegenwoordigend orgaan – geen inzage krijgen in de contractueel gemaakte afspraken.
Dit blijkt onder meer uit de schriftelijke antwoorden van minister De Jonge hierover op Kamervragen van Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (zie Bijlage 1). Deze vragen werden hem
gesteld nadat de ‘Manufacturing and supply agreement’ gesloten tussen Pfizer en de Albanese
overheid online was gelekt. Bijlage 2 bevat een kopie van deze overeenkomst.
11. Het vermoeden bestaat dat deze gelekte overeenkomst inhoudelijk vrijwel identiek is aan de
overeenkomst die de Nederlandse overheid heeft gesloten met Pfizer ten aanzien van haar vaccin.
Op zijn minst kan worden verwacht dat beide overeenkomsten inhoudelijk sterke gelijkenissen
vertonen. Temeer omdat de eerder genoemde Nederlandse vennootschap Pfizer Export B.V. hierin
als contractspartij vermeld staat.
1

Gekozen is om de term ‘vaccin’ aan te houden. Zoals zal blijken, is geen sprake van een vaccin.
Ook bekend onder de naam ‘Comirnaty’ of ‘BNT162b2’. https://www.pfizer.nl/nieuws/start-vanvaccinatie-nederland#:~:text=Groen%20licht,met%20het%20coronavaccin%20van%20Moderna.
2
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12. In zijn schriftelijke antwoorden beroept minister De Jonge zich meermaals op deze geheimhoudingsplicht. Zo stelt hij in antwoord op:
vraag 3: “(…) Ook rust op onze contracten een geheimhoudingsplicht”.
en
vraag 5: “In een onderhandeling over een contract hebben beide partijen wensen omtrent
de inhoud en de vorm van een overeenkomst. In het geval van deze contracten
was het de wens van onze industriepartners om de inhoud ervan geheim te
houden. Geheimhouding is ook niet ongebruikelijk bij het aangaan van
contracten in de farmaceutische sector.”
en
vraag 6: “De duur van de geheimhouding is niet nader bepaald. In ieder geval gedurende
de looptijd van de overeenkomst.”
en
vraag 11: “De overeenkomsten zijn de uitkomsten van onderhandelingen. Het punt van
geheimhouding was een wens van de bedrijven. De totale overeenkomst is
naar mijn mening in het belang van de Nederlandse bevolking.”
en
vraag 12: “Het openbaar maken van de overeenkomsten is een vorm van contractbreuk.
Indien de bedrijven zelf zouden aangeven dat de geheimhouding opgeheven
kan worden, dan heeft het kabinet geen probleem met het openbaren ervan.”
en
vraag 20: “Ik kan vanwege de geheimhouding die rust op de door ons gesloten contracten,
niet ingaan op uw vraag naar de toepasselijkheid van clausules.”
en
vraag 21: “Hier kan ik geen antwoord op geven. Op de inhoud van de overeenkomsten rust
een geheimhoudingsplicht.”
en
vraag 25: “Ik kan geen uitspraken doen over die contracten.”
en tot slot
vraag 33: “De prijsafspraken zijn vertrouwelijk. Deze informatie valt onder de geheimhouding.”
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13. Door deze geheimhouding weten wij niet of Pfizer aan de overheid inzage heeft verstrekt in de
werkelijke ingrediënten van haar vaccin. Ook is niet bekend of Pfizer tijdens de gevoerde onderhandelingen specifieke uitlatingen heeft gedaan over de veiligheid en effectiviteit van het vaccin.
Verder is onbekend in hoeverre Pfizer hierover bepaalde garanties heeft verstrekt.
14. In feite weten wij hierdoor helemaal niets over het middel dat Pfizer heeft geleverd aan de
overheid. Met name geldt dit voor de schadelijke effecten ervan.
15. Overigens volgt uit de antwoorden van minister De Jonge dat indien schade mocht optreden als
gevolg van de inenting met het vaccin, de overheid deze schade voor haar rekening neemt:
“Indien de Nederlandse staat aansprakelijk is voor schadegevallen als gevolg van de
vaccinaties, dan zal de staat deze verantwoordelijkheid zoals gebruikelijk dragen.”
16. Al bij al is het opmerkelijk dat de overheid miljoenen euro’s aan belastinggelden spendeert aan de
grootschalige inkoop van vaccins bij Pfizer, terwijl haar burgers zelf geen inzage mogen hebben in
de contractueel gemaakte afspraken. Temeer nu de vaccins zijn bedoeld voor de bescherming van
hun gezondheid en de opgetreden vaccinatieschade vergoed wordt vanuit diezelfde pot met
belastinggelden.
1.2. Inhoud van de overeenkomst
17. Bekijken wij de inhoud van de overeenkomst tussen Pfizer en de Albanese overheid – die naar
verwachting dus grotendeels gelijkluidend zal zijn – dan blijkt dat geen sprake is van een ‘normaal’
contract. Ieder weldenkend jurist met kennis van het contractenrecht zal dit bevestigen.
18. Er is overduidelijk geen sprake van een evenwichtige overeenkomst tussen twee partijen, waarbij
‘de contractuele rechten en plichten over en weer in een redelijke verhouding staan tot elkaar’.
Daarentegen heeft Pfizer contractueel bedongen dat zij alle lusten geniet en hierbij geen enkele
last draagt. Aan de overheid zijn bijzonder nadelige contractuele voorwaarden opgelegd.
19. In ieder geval is van belang dat uit de inhoud van de overeenkomst volgt dat het vaccin op het
moment van levering nog verkeerde in een onderzoekstadium. Ook blijkt hieruit dat het vaccin is
ontwikkeld in een snel tempo, dat het vaccin mogelijk niet effectief is tegen COVID-19 en dat de
bijwerkingen van het vaccin nog niet bekend zijn op dat moment. Pfizer heeft ten aanzien van deze
punten dan ook de nodige contractuele voorbehouden voor zichzelf bedongen.
20. Zo bepaalt artikel 2 lid 1 sub c van de overeenkomst (pagina 7) hierover:
“(…) the Parties recognize that the Product has completed Phase 2b/3 clinical trials and that,
despite the efforts of Pfizer in research, and development and manufacturing, the Product may
not be successful due to technical, clinical, regulatory, manufacturing, shipping, storage, or
other challenges or failures.”
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21. Artikel 5.5 van de overeenkomst (pagina 19) stelt in dit verband:
“Purchaser [lees: de overheid] acknowledges that the Vaccine and materials related to the
Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to
the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after
provision of the Vaccine to Purchaser under this Agreement. Purchaser further acknowledges
that the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there
may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known.”
22. In de artikelen 8 en 9 van de overeenkomst (pagina’s 22 t/m 25) heeft Pfizer iedere mogelijke vorm
van (product)aansprakelijkheid ten aanzien van haar vaccin uitgesloten en dit in de meest brede
zin. In lijn hiermee vrijwaart de overheid Pfizer en alle aan haar gelieerde vennootschappen voor
alle mogelijke schadeclaims. Vanwege de uitgebreide formulering van de artikelen, wordt volstaan
met een verwijzing naar de overeenkomst.
23. Het feit dat beide partijen de aansprakelijkheid van Pfizer dermate hebben beperkt, roept vragen
op. Waarom geeft de overheid Pfizer volledig vrij spel? Zeker nu sprake is van een middel dat
bedoeld is ter bescherming van de volksgezondheid en dat, zo blijkt uit de overeenkomst zelf:
-

is ontwikkeld in een rap tempo;
niet af is en nog onderzocht wordt;
mogelijk niet werkzaam zal zijn tegen COVID-19;
kan leiden tot onbekende bijwerkingen; en
op grote schaal zal worden geïnjecteerd bij mensen en zelfs bij kinderen.

24. Impliceert dit dat Pfizer en de overheid wisten, althans serieus rekening ermee hielden, dat het
vaccin schadelijk en niet effectief zou zijn? Op zijn minst kan hieruit geconcludeerd worden dat
Pfizer zelf weinig vertrouwen stelde in de werking van haar vaccin. Ook volgt hieruit dat de
overheid tijdens het voeren van de onderhandelingen met Pfizer en het sluiten van de overeenkomst niet het belang van de bevolking heeft vooropgesteld. In dat geval zou de overheid andere
keuzes hebben gemaakt. Dergelijke contractuele afspraken zouden dan nooit tot stand gekomen
zijn.
25. Op basis van de inhoud van de overeenkomst met Pfizer staat in ieder geval vast dat de overheid
reeds tijdens de onderhandelingsfase bekend was met de reële risico’s die kleefden aan het vaccin.
26. Ter extra bewijs bevat Bijlage 3 een kopie van de brief van minister De Jonge aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer. Hierin bepleit hij de grootschalige inkoop van het vaccin met het oog op de
inenting van de Nederlandse bevolking. In zijn brief stelt hij zelf:
“Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie [lees: mRNA] waarmee nog geen
geregistreerde vaccins zijn gemaakt is een risico”.
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27. Ook blijkt uit de inhoud van zijn brief dat het vaccin zich op dat moment inderdaad nog bevond in
de onderzoeksfase en dat slechts beperkte onderzoeksdata beschikbaar waren:
“Er zijn op dit moment alleen beperkte preklinische en preliminaire klinische fase 1/2 data
beschikbaar.”
28. Blijkbaar stelde de overheid zoveel vertrouwen in de veiligheid en effectiviteit van het vaccin, dat
minister De Jonge de Tweede Kamer zelfs meegaf dat het niet nodig was om gebruik te maken van
de zogeheten opt-out mogelijkheid. Deze opt-out mogelijkheid was contractueel opgenomen in
de overkoepelende kaderovereenkomst die de Europese Commissie voorafgaand had gesloten
met Pfizer. De betreffende clausule bood de Europese lidstaten de optie om op basis van
voortschrijdend inzicht alsnog de keuze te maken om geen vaccins af te nemen van Pfizer.
Kennelijk was er sprake van een blind vertrouwen.
29. Verder blijkt inderdaad uit artikel 10 van de overeenkomst dat Pfizer een geheimhoudingsplicht
had bedongen en dit zelfs voor de duur van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst.
Nochtans bevat de overeenkomst zelf geen bedrijfsgevoelige informatie, waarop een dergelijke
clausule doorgaans ziet.
30. Overigens is het opvallend dat de overeenkomst geen sanctie verbindt aan de overtreding van
deze geheimhoudingsclausule, in de vorm van een boetebepaling. Dit roept de vraag op waarom
de overheid zich zodanig verzet tegen het openbaar maken van de inhoud van de contractuele
afspraken. Met een contractuele boete heeft het in ieder geval niets van doen.
31. Vermeldenswaardig is tot slot artikel 12 van de overeenkomst (pagina’s 28 t/m 30). Hieruit volgt
dat Pfizer bedongen heeft dat bij een eventueel geschil met de overheid arbitrage wordt
toegepast. Hierbij geldt een expliciete rechtskeuze voor de ‘Law of The State of New York, USA’.
Bovendien zijn in dat geval uitsluitend de ‘courts of New York’ bevoegd om kennis te nemen van
dit geschil.
32. Het is bijzonder dat de overheid in een overeenkomst met een Nederlands (dochter)bedrijf instemt
met een dergelijke buitenlandse rechts- en forumkeuze. Men zou verwachten dat de overheid zou
hebben geopteerd voor het Nederlands civil law systeem, in plaats van het Amerikaans common
law systeem. Ook zou men verwachten dat de Nederlandse rechter bevoegd zou zijn verklaard of
dat zou zijn geopteerd voor het Nederlands arbitragesysteem.
33. In het kader van gerechtelijke procedures benadeelt de overheid hiermee zichzelf en dus ook haar
burgers. Het toont eens te meer aan dat de overeenkomst volledig conform het wensenpakket van
Pfizer is opgesteld en aangegaan.
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Pfizer als contractspartij

34. Voordat wij ingaan op de werking van het vaccin zelf, is het belangrijk om stil te staan bij Pfizer als
contractspartij. Iedereen die enigszins bekend is met de handel en wandel van Pfizer, zal zich de
vraag stellen hoe de overheid tot de keuze is kunnen komen om met dit bedrijf in zee te gaan.
Zeker met het oog op de bescherming van onze gezondheid. Als farmaceutisch bedrijf kent Pfizer
op zijn zachtst gezegd een bedenkelijke voorgeschiedenis.
2.1 Medische fraudezaken
35. Zo is bekend dat Pfizer doorheen de jaren herhaaldelijk miljoenen- en zelfs miljardenschikkingen
heeft getroffen met de Amerikaanse autoriteiten en andere overheden. Via deze schikkingen kon
zij de tegen haar ingediende claims als gevolg van medisch frauduleus handelen afkopen. Op deze
wijze wist Pfizer telkens te ontkomen aan civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolging. Pfizer
bevindt zich wereldwijd in de top 3 van farmaceutische bedrijven die om die reden de hoogste
schikkingen hebben getroffen.3
36. Wie even online zoekt, krijgt al snel een verontrustend beeld van het bedrijf dat de gezondheid
van onze kinderen moet beschermen. Pfizer deinst er bijvoorbeeld niet voor terug om klinische
onderzoeksdata te manipuleren en achter te houden, artsen en overheidsambtenaren om te
kopen via smeergelden, herhaaldelijk niet-goedgekeurde medicijnen in de markt te brengen,
oneerlijke concurrentie te voeren en zelfs te experimenteren op kinderen met de dood tot gevolg.

3

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_settlements
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37. In dit kader bevat Bijlage 4 enkele media-artikelen, waaruit blijkt dat Pfizer amper 10 jaar geleden
een recordboete van maar liefst 2,3 miljard dollar heeft moeten betalen aan de Amerikaanse
autoriteiten. Dit bedrag zag op een schikking naar aanleiding van de illegale verkoop van de
afgekeurde medicijnen Bextra, Geodon, Zyvox en Lyrica. Het middel Bextra moest zelfs na een jaar
van de markt worden gehaald vanwege een verhoogd risico op hartaanvallen en beroertes.
38. Pfizer had op grote schaal smeergelden betaald aan gezondheidsverleners, om hen te stimuleren
deze medicijnen zo veel mogelijk voor te schrijven aan hun patiënten. Op de website van de
Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) is terug te lezen dat een dochtermaatschappij
van Pfizer (Pharmacia & Upjohn Company) zelf toegaf:
“zich aan crimineel gedrag schuldig te hebben gemaakt, door reclame te maken voor Bextra
voor niet-goedgekeurde toepassingen met de intentie om te bedriegen en te misleiden.”
39. Het is opvallend dat ex-werknemers van Pfizer zelf hierover aan de bel hadden getrokken bij de
autoriteiten. Een van de interne klokkenluiders, de heer John Kopchinski, verklaarde hierover aan
de media:
“Alles draait om verkoop bij Pfizer en als je medicijnen niet illegaal verkoopt, word je niet als
een teamspeler beschouwd.”
11

40. Een saillant detail is dat Pfizer 4 jaar eerder (in 2005) zelf nog aan alle Nederlandse artsen per brief
verzocht had om geen recepten meer uit te schrijven voor het medicijn Bextra.4 Zij had deze
maatregel genomen na overleg met het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Toen reeds was bekend dat het medicijn kon leiden tot
ernstige bijwerkingen, zoals hart- en vaatproblemen en huidreacties. Dit verzoek van Pfizer aan de
Nederlandse artsen kwam overigens pas nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration
(FDA) erop had aangedrongen bij Pfizer om Bextra uit de markt te halen.
41. Blijkbaar had Pfizer haar lessen dus niet geleerd, aangezien later is vastgesteld dat zij niet alleen
Bextra nog steeds verhandelde, maar dat zij daartoe zelfs artsen omkocht. Het patiëntbelang was
hierbij duidelijk ondergeschikt.
42. Zo ook heeft Pfizer in 2003 een schikking van 14,5 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse
overheid voor haar overtreding van de False Claims Act (zie Bijlage 5). Deze kwestie zag op het
illegaal vermarkten van het medicijn Detrol, een geneesmiddel voor de behandeling van een
overactieve blaas. Pfizer had het middel op de markt gebracht om mannelijke patiënten te
behandelen die lijden aan goedaardige prostaathypertrofie en diverse aanverwante aandoeningen. Dit waren toepassingen waarvoor de FDA het medicijn niet had goedgekeurd als zijnde
veilig en effectief. Ook hier was sprake van een tiental interne klokkenluiders, die zelf hierover aan
de bel hadden getrokken bij de autoriteiten.

4

https://www.trouw.nl/nieuws/pfizer-stopt-met-verkoop-van-pijnpil-bextra~b7260ba5/
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43. In 2011 heeft Pfizer een schadevergoeding van 175.000 dollar per familie moeten betalen aan
meerdere Nigeriaanse families, vanwege het toepassen van een ontoelaatbaar medischwetenschappelijk experiment op hun kinderen (zie Bijlage 6).5 Ook hier betrof het een schikking
als gevolg van claims die 200 families tegen Pfizer hadden ingediend.
44. Meer bepaald had Pfizer in 1996, tijdens een uitbraak van meningitis in de Nigeriaanse provincie
Kano, het experimenteel middel Trovan uitgeprobeerd op de kinderen. Nadat het experiment
verkeerd uitpakte, overleden in totaal elf kinderen en werden enkele tientallen kinderen blind of
doof. Andere kinderen liepen ernstig hersenletsel op.
45. In 2001 maakte The Washington Post ten aanzien van deze kwestie bekend dat Pfizer gerommeld
had met de medisch-ethische goedkeuring van het onderzoek. Zij had destijds aan de Nigeriaanse
autoriteiten een document getoond waaruit moest blijken dat het experiment goedgekeurd zou
zijn door de medisch-ethische toetsingscommissie van het ziekenhuis. Het document bleek
achteraf echter te zijn vervalst. Ten tijde van het experiment had het ziekenhuis immers nog geen
toetsingscommissie.
46. Pfizer had het onderzoek met andere woorden uitgevoerd zonder toestemming van het ziekenhuis
en de Nigeriaanse autoriteiten. Hierbij had Pfizer een plaatselijke arts 20.000 dollar in contanten
betaald om dit onderzoek te leiden. Aan de autoriteiten hield Pfizer dan weer voor dat zij de arts
slechts 1.000 dollar betaald zou hebben. Kortom, Pfizer was flink over de schreef gegaan op
werkelijk elk denkbaar vlak.
47. In 2012 heeft Pfizer in totaal een bedrag van 896 miljoen dollar moeten betalen aan meerdere
vrouwen. Pfizer had de vrouwen niet gewaarschuwd voor de kankerverwekkende eigenschappen
van haar medicijn Prempro (zie Bijlage 7).
48. In 2013 moest Pfizer dan weer een schadevergoeding van 142 miljoen dollar betalen aan het Kaiser
Foundation Health Plan.6 Ook hier betrof het een situatie waarbij Pfizer het gebruik van het
epilepsiemedicijn Neurontin had gepromoot voor gebruiksdoeleinden waarvoor het medicijn niet
goedgekeurd was.
49. Ter verdere illustratie, volgt hieronder een kleine greep uit de talloze media-artikelen die online te
vinden zijn over de grootschalige gezondheidsfraude zaken waarbij Pfizer in het verleden is betrokken geweest. Deze artikelen verschaffen een duidelijk beeld van de ‘bedrijfscultuur’ die heerst
binnen de organisatie. Deze lijst ziet overigens enkel op de gevallen die via claims of interne
klokkenluiders de media hebben bereikt en die hierdoor bij het publiek bekend zijn geraakt. Wie
even verder graaft, zal ongetwijfeld nog meer ‘vuile was’ ontdekken.

https://www.theguardian.com/world/2011/aug/11/pfizer-nigeria-meningitis-drug-compensation
en Farmaceut Pfizer betaalt claims voor fout medisch experiment | Trouw en
https://www.ntvg.nl/artikelen/farmaceut-pfizer-treft-financiele-schikking.
6 https://www.reuters.com/article/us-usa-court-pfizer-idUSBRE9B80K020131209
5
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50. Aangezien deze verontrustende feiten geen geheim zijn en makkelijk kunnen worden teruggevonden, is het erg opmerkelijk dat onze media gedurende de afgelopen twee jaren met geen
enkel kritisch woord zich hierover heeft uitgelaten. Enige waarschuwing zou niet hebben misstaan.
51. Afgezien van deze fraudegevallen, deinst Pfizer evenmin terug voor belangenverstrengeling. Zo is
maar liefst 84% van de ‘onafhankelijke’ auteurs van de onderzoeksrapportages die zij publiceert
over de werking van haar vaccin in The British Medical Journal, financieel gelinkt aan Pfizer. Deze
auteurs zijn hetzij in dienst van of aandeelhouder bij Pfizer, hetzij worden zij ingehuurd door Pfizer
als consultants. Andere auteurs krijgen dan weer beurzen van Pfizer of voeren zelf de klinische
onderzoeken uit voor Pfizer. De inhoud van deze rapportages kan dan ook moeilijk als objectief en
onafhankelijk beschouwd worden.
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2.2. Winstmaximalisatie
52. Het komt wellicht niet als een verrassing dat de handel in vaccins Pfizer geen windeieren legt. Zo
realiseert het bedrijf jaarlijks in stijgende lijn miljarden omzetten en verkoopwinsten.7
53. Pfizer heeft geprognotiseerd dat zij in het jaar 2022 alleen al in totaal 2,3 miljard vaccins zal
verkopen en hiermee een totaalomzet van circa 81 miljard dollar zal genereren (zie Bijlage 8). Zij
heeft berekend dat zij aan haar COVID-19 vaccin circa 9 miljard dollar nettowinst zal overhouden.
54. Het staat dan ook vast dat Pfizer met de productie en verkoop van haar vaccin beschikt over een
gigantische cash cow. Op hun beurt zetten de overheden die het vaccin afnemen hun burgers aan
om zich zoveel mogelijk in te enten, dit in de vorm van periodiek terugkerende ‘boostershots’.
55. Wanneer een in Nederland gevestigd bedrijf als Pfizer jaarlijks zoveel winst genereert, dan zou
men verwachten dat deze winst deels terugvloeit naar de staatkas via belastingheffing. Temeer nu
de overheid belastinggelden gebruikt om het vaccin op grote schaal bij Pfizer in te kopen. Niets is
echter minder waar.
56. Op 11 mei 2021 publiceerde de heer H.W. Smits van onderzoeksteam Follow The Money een
artikel met als titel ‘Pfizer sluist miljardenwinst weg via Nederland’ (zie Bijlage 9). In het artikel
schetst de heer Smits hoe Pfizer haar internationale organisatiestructuur heeft opgetuigd met als
doel de door haar gerealiseerde winsten belastingvrij Nederland te kunnen doen verlaten.
57. Prof. Jan Vleggeert, hoogleraar belastingrecht verbonden aan de Universiteit Leiden, die wordt
geciteerd in het artikel, stelt hierover:
“Er is geen sluitende definitie wanneer je een belastingconstructie ‘agressief’ kunt noemen.
Maar je ziet dat dit bedrijf echt streeft naar nul euro belasting betalen. Zo’n constructie tuig je
niet per ongeluk op.”
Conclusie:
58. Uit het voorgaande volgt een weinig fraai beeld van Pfizer als contractspartij van de overheid.
Vanuit het gezegde ‘een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken’, is moeilijk voor te stellen
dat Pfizer tijdens de COVID-19 pandemie opeens het licht zou hebben gezien, door de bescherming
van onze gezondheid als hoogste goed te beschouwen.
59. Ondanks deze beruchte historie en de wijze waarop Pfizer in de praktijk nog steeds opereert, heeft
de overheid blijkbaar voldoende reden gezien om – zonder enig voorbehoud – al haar vertrouwen
te stellen in Pfizer. Zelfs in die mate dat onze kinderen massaal worden ingeënt met haar vaccin.
Op zijn minst heeft de overheid hiermee enorme risico’s genomen.
Waarbij wordt opgemerkt dat hiermee als zodanig niet mis hoeft te zijn, mits dit op een eerlijke
en ethisch correcte wijze gebeurt.
7
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Vaccin van Pfizer

3.1. Voorwaardelijke goedkeuring
60. Het daartoe bevoegd Europees Medicijn Agentschap (EMA) heeft slechts een voorwaardelijke
goedkeuring verleend aan de markttoelating van het vaccin van Pfizer. Hierdoor kon het vaccin
versneld massaal worden uitgerold binnen de Europese markt, waaronder Nederland.
61. In dit kader is interessant het artikel ‘Ton de Boer: Verwondering na één jaar COVID-19’ dat is
gepubliceerd op de website van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. In het artikel gaat de
heer De Boer, Voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), in op de
snelheid waarmee het EMA haar goedkeuring heeft verleend.8
62. Hij stelt hierover:
“Terugkijkend, overvalt me vooral een gevoel van verwondering, binnen een jaar drie voor
Europa goedgekeurde vaccins voor een nieuw virus, dat is echt een knappe prestatie. Het CBG
had altijd al veel contacten met geneesmiddelenbedrijven en met andere autoriteiten die
medicijnen en vaccins beoordelen, zoals de Europese autoriteiten onder de vleugels van het
Europees Medicijn Agentschap (EMA). (…)
We hadden veel sneller een paar voorwaardelijk goedgekeurde vaccins. Ontwikkeling, testen
en goedkeuring beslaat normaal al snel een jaar of tien, nu lukte dat binnen een jaar. Processen
zijn veel efficiënter ingericht, zodat we veel tijdwinst boekten. De rolling review is daarvan
natuurlijk een duidelijk voorbeeld. Voorheen wachtten we als beoordelende autoriteit tot alle
resultaten van klinisch onderzoek naar een vaccin of medicijn binnen waren. Nu bekeken we
ook tussentijds al data, waarna we soms ook gericht om aanvullende data vroegen. Daardoor
konden we geneesmiddelenbedrijven op tijd bijsturen, en lukte het de EMA en het CBG om aan
het eind sneller tot een conclusie te komen. Dat we al voor Kerst 2020, binnen een jaar na de
uitbraak van de pandemie, voor Europa het eerste coronavaccin [lees: het vaccin van Pfizer]
voorwaardelijk konden goedkeuren, is echt een unieke prestatie. (…)
“Het scheelt bijvoorbeeld ook dat geneesmiddelenbedrijven hun drie klinische fasen wat in
elkaar hebben geschoven. Voorheen ging dat meestal volgtijdelijk, maar nu zag je dat fase 1
en 2 elkaar regelmatig overlapten, en fase 2 en 3 óók. Als je dat zorgvuldig doet, en de
tussentijdse resultaten van die fases ook continu uitwisselt, kan dat in bepaalde situaties.
Daarbij moet ik wel aantekenen dat het eenvoudiger is bij vaccinstudies dan bij
medicijnonderzoek, omdat je bij vaccins met gezonde mensen werkt.”

https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/actueel/ton-de-boer-verwondering-na-eenjaar-covid-19
8
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63. Over deze versnelde goedkeuringsprocedure stelt minister De jonge in zijn schriftelijke reactie op
Kamervragen van Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen:9
“Voor het Pfizer-vaccin (ook wel: Comirnaty) geldt dat een voorwaardelijke handelsvergunning
is verleend. Nadat de firma aan de voorwaarden heeft voldaan, wordt deze voorwaardelijke
handelsvergunning omgezet in een standaard handelsvergunning. Een voorwaardelijke
handelsvergunning kan alleen worden verleend om te voorzien in onvervulde medische
behoeften voor een geneesmiddel voor de behandeling, preventie of diagnose van een ernstig
invaliderende of levensbedreigende ziekte. De voorwaardelijke handelsvergunning is
afgegeven in het belang van de volksgezondheid, omdat het vaccin een geneesmiddel is dat
wordt ingezet voor de voorkoming (profylaxe) van een levensbedreigende ziekte die op geen
andere wijze kan worden voorkomen (‘unmet need’) en omdat de voordelen van de
onmiddellijke beschikbaarheid van het Pfizer-vaccin groter zijn dan de risico’s van het Pfizervaccin.”
64. In werkelijkheid had deze ‘emergency use authorization’ procedure nooit gevolgd mogen worden.
De onderbouwing hiervoor volgt al uit dit antwoord van minister De Jonge zelf, waarin hij de
voorwaarden schets voor deze versnelde goedkeuringsprocedure.
65. Allereerst geldt dat op het moment waarop het vaccin van Pfizer vervroegd is toegelaten tot de
markt, COVID-19 aantoonbaar niet kon worden gekwalificeerd als een ‘ernstig invaliderende en
levensbedreigende ziekte’. Zeker gold dit op het moment waarop de inenting van de kinderen van
start ging.
66. Al geruime tijd voor deze markttoelating bedroeg de gemiddelde Infection Fatality Rate (IFR)
oftewel de mortaliteitsgraad ten aanzien van COVID-19 wereldwijd slechts 0,23%. Op basis van de
praktijk-cijfers is dit percentage later zelfs verder verlaagd tot 0,15%. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de juistheid van deze calculatie erkend op basis van studies van Prof. dr. John
Ioannidis, hoogleraar Epidemiologie en Biostatistiek aan de Stanford University. Deze studies heeft
de WHO zelfs op haar website geplaatst.10
67. Op basis van deze percentages staat vast dat de gezondheidsrisico’s als gevolg van COVID-19 op
dat moment te vergelijken waren met die van de jaarlijkse seizoensgriep. Voor de kinderen lag het
risico op overlijden door COVID-19 nog vele malen lager. Kortom, er was geen sprake van een
urgente situatie die deze versnelde goedkeuringsprocedure kon vergoelijken.
68. Verder geldt dat COVID-19 wél voorkomen had kunnen worden op een andere wijze. Op het
moment waarop het vaccin is toegelaten tot de markt, was bekend dat COVID-19 reeds in een
vroeg stadium succesvol behandeld kon worden door het tijdig gebruik van bestaande werkzame

9https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z18269&did=2021D471

86
10 https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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medicatie. Hierbij valt te denken aan effectieve antivirale en ontstekingsremmende geneesmiddelen als ivermectine, hydroxychloroquine, budesonide en azithromycin.
69. Zo wordt bijvoorbeeld het geneesmiddel ivermectine reeds in 40 landen wereldwijd succesvol
gebruikt bij de (vroeg)behandeling van COVID-19. Haar positieve werking blijkt overduidelijk uit 78
gepubliceerde internationale wetenschappelijke onderzoeken.11 Hieronder vallen 38 zogeheten
gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s), die ‘level 1’ bewijs opleveren. Ook blijkt
de positieve werking van ivermectine bij COVID-19 uit tal van authentieke persoonlijke verklaringen van (ex-)COVID-19 patiënten, behandelend artsen en apothekers.12 Dit kan dan ook niet
ontkend worden.
70. Het standpunt dat een of meer van de genoemde medicijnen succesvol werken bij COVID-19,
wordt wereldwijd gedeeld door tal van medische experts. Een van deze experts betreft dr. Michael
Yeadon PhD, de voormalig Chief of Science en Vice-President Respitory & Allergy Research van
Pfizer zelf. Dr. Yeadon beschikt over meer dan 30 jaar aan opgebouwde kennis en ervaring binnen
de farmaceutische industrie. Als zodanig is hij zelf een fervent voorstander van de ontwikkeling en
het gebruik van nieuwe vaccins, mits dit op een veilige, effectieve en verantwoorde wijze gebeurt.
Dit laatste houdt volgens hem in dat hierbij het juiste ontwikkelingsprotocol gevolgd wordt.
71. In een van zijn vele online interviews stelt dr. Yeadon dat de versnelde goedkeuringsprocedure ten
onrechte is toegepast ten aanzien van het vaccin van Pfizer.13 Hierover merkt hij op:
“(…) I got three points to make about the vaccines [lees: van Pfizer]. In absolute honesty, I don’t
think they are even necessary. Why are they not necessary, well that’s because there are at
least four or five safe and effective medicines and their presence has been suppressed and
hidden from the public. So they are not really necessary. The next is, it’s not even clear if they‘re
effective enough. The trials have been done in a really strange way, where they used PCR
positivity as the endpoint with one minor symptom. Most people think that if a vaccine works
it saves you from serious disease or death. Those things were not measured in the trial. And
finally, they have not been sufficiently tested. They have been approved for emergency use,
fraudulently in my view because they should not do it if there are safe and effective medicines
and there are, they have just been hidden. So it’s an emergency use only and that means they
have been plucked from the middle of late stage development. They still got about one and a
half years of clinical phase to run and collect safety information as well as efficacy information.
We don’t have that data and we already have inoculated a billion people.”
72. Over deze werkzame medicatie stelt dr. Yeadon:
“Hydroxychloroquine is a very common one and it reduces viral replication. So when it is given

https://ivmmeta.com/
https://covid19criticalcare.com/nl/Klantervaringen/ en
https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
13 https://www.bitchute.com/zieo/XbS0Wn5Gs7RA/
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at the early stages of infection, it definitively reduces the viral load in a person, makes it less
likely they will progress. Sometimes they add zinc as well, because the hydroxychloroquine
works by letting zinc into cells. Another major one is ivermectin, which is an off patent
antiparasitic. It also happens to have antiviral effects as well. Then the last two I guess would
be azithromycin, which is an off patent antimicrobial, but it also has anti-inflammatory
properties which we knew about, and then finally inhaled steroids like budesonide that are
commonly used in asthma. If you have those four drugs, dr. Peter McCullough believes that
almost no one who isn’t right at the end of life needs to die of this virus. And why have they
been suppressed? I don’t know but I guess it is part of a fraud. (…) I think suppressing these
drugs, the treatments, has had two benefits for whoever is doing this. One is it makes people
willing to take the vaccine and it makes the vaccines available much earlier than they otherwise
would and should have been.”
73. Het is opvallend dat ook de Nederlandse overheid vanaf het begin de keuze heeft gemaakt om
deze werkzame medicatie te onthouden aan haar bevolking. De overheid heeft het gebruik ervan
steeds onterecht afgedaan als kwakzalverij. In lijn hiermee hebben sommige Tweede Kamerleden
zelfs gepleit voor de intrekking van de BIG-registratie van (huis)artsen die hun COVID-19 patiënten
wilden helpen op deze effectieve wijze.
18

74. De overheid gaat hierin zelfs zover dat zij de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) – onderdeel van
het Ministerie van VWS – huisartsen laat beboeten wanneer zij deze medicatie voorschrijven aan
hun patiënten.14 Ook wanneer deze patiënten zelf hierom vragen, omdat zij overtuigd zijn van de
positieve werking bij COVID-19. Dit onbegrijpelijk handhavingsbeleid vormt een unicum in de
medische wereld, temeer nu sprake is van geneesmiddelen met een hoog veiligheidsprofiel, die
reeds jarenlang in miljarden dosissen aan mensen zijn voorgeschreven. In tegenstelling tot het
vaccin van Pfizer, zijn deze geneesmiddelen uitgebreid getest, vertonen zij geen bijwerkingen en
zijn zij veilig en goedkoop in gebruik. 15
75. Volgens dr. Yeadon plaatsen veel overheden deze medicatie bewust in het verdomhoekje, omdat
het gebruik ervan niet strookt met het door hen gepropageerd vaccinatiebeleid. Zou immers
sprake zijn geweest van een aanvaardbare betere behandelmethode ten aanzien van COVID-19,
dan zou het EMA nooit haar goedkeuring hebben kunnen geven aan de versnelde markttoelating
van het vaccin. Deze geneesmiddelen staan met andere woorden hieraan in de weg.
76. Dr. Yeadon wijst verder op het psychologisch aspect van deze overheidskeuze: burgers zijn veel
sneller geneigd om zich te laten inenten met het vaccin wanneer zij de beleving hebben dat er
geen alternatieve behandelmethode bestaat ten aanzien van COVID-19.
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-ofivermectine-voorschrijven-tegen-corona
15 Momenteel voert de auteur namens meerdere ex-COVID-19 patiënten, behandelend (huis)artsen
en apothekers een gerechtelijke procedure over dit onderwerp. Ook hieraan ligt een uitgebreide
studie ten grondslag. De auteur kan uit directe eigen wetenschap verklaren dat in ieder geval de
behandeling met Ivermectine positief werkt bij de behandeling van COVID-19 en dat deze
behande-ling in de praktijk daadwerkelijk mensenlevens heeft gered.
14
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77. Men kan ernstige vraagtekens plaatsen bij deze keuze van de overheid. Hoe kan een overheid haar
bevolking willens en wetens werkzame medicatie onthouden, terwijl het gezondheidsbelang altijd
voorop dient te staan? Hoeveel levens heeft dit nodeloos beleid inmiddels gekost?
78. Ten aanzien van deze versnelde goedkeuringsprocedure is nog van belang om te vermelden dat
het EMA zelf geen zelfstandig onderzoek heeft verricht naar de werking van het vaccin. Het EMA
heeft zich daarentegen uitsluitend gebaseerd op de klinische onderzoeksdata die Pfizer haar heeft
aangeleverd. Dit klinisch onderzoek heeft Pfizer zelf uitgevoerd, ook hieraan is geen objectief en
onafhankelijk onderzoek door een derde te pas gekomen. Hierover later meer.
79. Tijdens een Parlementaire enquête van het Luxemburgs Parlement werd op 12 januari 2022 Prof.
Dr. Christian Perronne gehoord. Dr. Perronne gaf zijn visie op de versnelde markttoelating van het
vaccin van Pfizer.16 Hij is onder meer voormalig vicepresident van de WHO, waarbij hij verantwoordelijk was voor de Vaccinatie Expertgroep binnen Europa. Deze Parlementaire enquête vond plaats
naar aanleiding van het stijgend aantal ernstige bijwerkingen bij kinderen na de inenting met het
vaccin van Pfizer.
80. Nadat dr. Perronne kort verwees naar de ‘Pfizer gate’ – meer hierover onder punt 173 – verklaarde
hij in zijn getuigenis als volgt – vrij vertaald uit het Frans:
“En dan zijn er die producten die we ‘vaccins’ noemen [lees: de vaccins van Pfizer]. Al
jarenlang word ik zowel in Frankrijk als in Europa als wereldwijd als vooraanstaand vaccin
expert beschouwd. Ik ben van mening dat het grootste schandaal van deze epidemie erin
bestaat dat men ons heeft doen geloven dat dit vaccins zijn. Het zijn in geen enkel opzicht
vaccins. Het bewijs dat we nu hebben is dat zij niet werken, dat zij geen COVID-19
besmetting kunnen voorkomen en dat zij geen bescherming bieden tegen de gevolgen van
COVID-19. Zo zien we dat in landen met de hoogste vaccinatiegraad 90% van de patiënten
die zijn opgenomen op de IC-afdeling twee- of driemaal is ingeënt. De vaccins houden ook
geen virusoverdracht tegen. Dit alles vormt dus het formele bewijs dat het geen vaccins zijn.
(…)
Wat mij als vaccin specialist enorm geschokt heeft, is dat het normaliter tien jaar vergt om
een vaccin goedgekeurd te krijgen. Gezien het vaccinatieschandaal dat zich ten aanzien van
zwangere vrouwen heeft voorgedaan, zou normaliter zelfs een extra periode van 10 jaar na
de definitieve goedkeuring vereist zijn alvorens het vaccin goedgekeurd zou worden voor
zwangere vrouwen, omdat we dan pas voldoende inzicht in de risico’s zouden hebben. Nu is
het vaccin goedgekeurd in enkele maanden tijd. Wat mij geschokt heeft is het totale gebrek
aan wetenschappelijk onderzoek om deze beslissing te onderbouwen. Wanneer onze overheid
besluit dat we 3 en vervolgens 4, 5, 6, 7 dosissen van het vaccin moeten nemen, dan bestaat
voor een dergelijk besluit geen enkel wetenschappelijk bewijs. Wat mij ook bijzonder heeft
geschokt is dat het EMA, het Europees Medicijn Agentschap, vorige zomer heeft toegegeven
dat zij niet op de hoogte was van de volledige samenstelling van deze vaccins en desondanks
gewoon haar goedkeuring hieraan heeft gegeven.
Wat we nu weten is dat het vaccin op basis van de officiële databases in Europa al heeft
geleid tot 36.000 doden en in Amerika tot 25.000 doden, waaronder honderden atleten. Er
is een toenemend aantal oncologen in Amerika die hebben aangetoond dat het kanker
sterftecijfer na de vaccinatie stijgt. Ik denk dat het mooiste voorbeeld erin bestaat dat in de
landen waar men niet heeft gevaccineerd of waar men hiermee gestopt is, de epidemie over

16https://rumble.com/vswvll-prof.-christian-perronne-at-luxembourg-parliament-hearing-on-
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is. We zien dit bijvoorbeeld in India.17
Tot slot zou ik willen zeggen dat alles wat plaatsvindt illegaal is, aangezien een emergency
use authorization enkel kan plaatsvinden als is aangetoond dat er geen effectieve
behandelmethodes van COVID-19 zijn. We beschikken over honderden gepubliceerde
onderzoeken, met India en andere landen als voorbeeld, die aantonen dat er wel degelijk
effectieve behandelmethodes bestaan. En het allerbelangrijkste is het feit dat we ons nog
steeds in de experimentele fase 3 van het klinisch onderzoek bevinden en dat ingevolge
internationale verdragen, waaronder de Neurenberg Code, het in alle opzichten verboden is
om een experimenteel product op te dringen. (…)
Omdat we hier spreken over de kinderen, tot slot nog dit. Er zijn kinderen die sterven als
gevolg van het vaccin en we weten nu dat er meer kinderen zijn die overlijden als gevolg van
de inenting met het vaccin dan als gevolg van COVID-19, want er zijn nagenoeg geen
overlijdens bij kinderen als gevolg van COVID-19. In mijn directe omgeving ken ik een meisje
van 17 jaar en een meisje van 20 jaar die 8 dagen na de vaccinatie zijn overleden als gevolg
van hartspierontsteking (myocarditis). Zelf heb ik in heel mijn carrière nooit een 20-jarige
zien overlijden als gevolg van myocarditis en de ander als gevolg van een longembolie.
Kortom, ik verzoek u hier dan ook om te stoppen met deze producten die geen vaccins zijn,
die niet zijn geëvalueerd op de juiste wijze en waarvan de definitieve resultaten de komende
jaren pas bekend zullen geraken.”

81. Tal van medisch-wetenschappelijk deskundigen, van wie wij er hier slechts twee hebben geciteerd,
zijn het erover eens dat het EMA het vaccin van Pfizer nooit via deze versnelde weg had mogen
toelaten tot de markt.
20

82. Kenmerkend in dit verband is het artikel ‘Pfizer drops India vaccine application after regulator
seeks local trial’ dat op 5 februari 2022 is gepubliceerd door Reuters.18 Uit de inhoud van dit artikel
volgt dat Pfizer haar versnelde goedkeuringsaanvraag aan India meteen weer had ingetrokken
nadat India als voorwaarde had gesteld dat zij eerst een lokaal klinisch onderzoek zou uitvoeren.
Via dit klinisch onderzoek diende Pfizer de veiligheid en effectiviteit van haar vaccin aan te tonen.
83. Het feit dat Pfizer niet hieraan wilde meewerken en zich terugtrok, roept vragen op. Zeker wanneer
men bedenkt dat Pfizer hiermee een gigantische commerciële markt links liet liggen. Een dergelijke
beslissing neemt Pfizer niet zomaar. Kan Pfizer dit bewijs niet leveren?
3.2. Klinisch onderzoek voor versnelde markttoelating
84. Intussen duikt steeds meer betrouwbare informatie op over de wijze waarop Pfizer haar klinisch
onderzoek heeft uitgevoerd. Op basis van de data die Pfizer via dit onderzoek heeft gegenereerd,
heeft het EMA (de Europese Commissie) haar vaccin versneld toegelaten tot de markt.
3.2.1. Analyserapport CCCA
85. Bijlage 10 bevat een uitvoerig analyserapport dat onder de titel ‘More Harm than Good’ is opge-

India wordt wereldwijd beschouwd als een van de succesverhalen ter bewijs van de positieve
werking van ivermectine bij de (vroeg)behandeling van COVID-19. Na het gebruik ervan in een
aantal belangrijke Indiase regio’s, kende het aantal COVID-19 patiënten een drastische daling.
18 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-pfizer-idUSKBN2A50GE
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steld en online gepubliceerd door de Canadian Covid Care Alliance (CCCA). De CCCA betreft een
alliantie van meer dan 500 onafhankelijke Canadese artsen, wetenschappers en zorgverleners. De
aangesloten deskundigen hebben de wijze waarop Pfizer de klinische onderzoeksfase heeft
doorlopen gedetailleerd geanalyseerd en bestudeerd. Zij beschikken over de relevante kennis en
expertise om deze onderzoeksdata te beoordelen op hun merites. Het rapport is samen met een
toelichtende video terug te vinden via de website van de CCCA.19
86. Tijdens een interview met de nieuwssite Rebel News lichte dr. Deanna Mcleod, een van de data
analyse experts van de CCCA met jarenlange ervaring op het vlak van klinische onderzoeken, haar
bevindingen en die van haar collega’s toe.20
87. Gezien het feit dat de CCCA een dermate omvangrijke groep van deskundigen vormt, moeten hun
bevindingen zoals opgenomen in het analyserapport serieus genomen worden. Hieronder gaan wij
gedetailleerd in op de inhoud van dit rapport.
88. De CCCA benadrukt in haar rapport allereerst het belang van de universele wetenschappelijke
basisregel, dat alvorens een nieuw vaccin op de markt gebracht wordt, dit vaccin in ieder geval
aantoonbaar veilig moet zijn.
89. In lijn met dit beginsel, is het essentieel dat de juiste ontwikkelingsprotocollen gevolgd worden,
waarbij alle eventuele risico’s die gepaard gaan met het vaccin helder in kaart worden gebracht.
Deze risico’s moeten openbaar worden gemaakt.
90. Om te bepalen of een vaccin daadwerkelijk
veilig en effectief is, bestaan er volgens de
CCCA meerdere ‘levels of evidence’ binnen
de medisch-wetenschappelijke wereld. De
bewijsniveaus 1 tot en met 5 staan weergegeven op de afbeelding links.
91. Zogeheten ‘Randomized Controlled Trials’
oftewel gerandomiseerde gecontroleerde
onderzoeken vormen hierbij het hoogste
bewijsniveau (‘level 1 evidence’). Een RCT
wordt zodoende beschouwd als de gouden
standaard om feitelijk iets aan te tonen in
medisch-wetenschappelijk zin. Dit is van
belang om te weten voor het vervolg.

19

https://www.canadiancovidcarealliance.org/ (na de Robot check, midden van de homepagina)

20https://rumble.com/vr9bc8-pfizer-lied-people-died-companys-own-vaccine-trial-data-shows-

significant-h.html
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a. 1e Pfizer onderzoeksrapportage van 31 december 2020
92. Op 31 december 2020 publiceerde Pfizer onder de
noemer ‘Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA
Covid-19 Vaccine’ haar eerste klinische onderzoeksrapportage in het wetenschappelijk tijdschrift The
British Medical Journal (BMJ).
93. Hierin rapporteerde Pfizer voor het eerst over de
veiligheid en effectiviteit van haar vaccin op basis
van haar eigen gegenereerde onderzoeksdata. Deze
onderzoeksdata zagen op de periode van de afgelopen twee maanden daarvoor. In haar rapportage
stelde Pfizer dat zij hiervoor een RCT-onderzoek
had ingericht, waarbij zij in totaal 43.548 personen
had verdeeld in twee groepen: een interventiegroep en een controlegroep. De deelnemers van de
interventiegroep kregen vervolgens het vaccin toegediend en de deelnemers van de controlegroep
ontvingen

een placebo oftewel een zoutoplossing. Vervolgens was Pfizer nagegaan wie van de
deelnemers wel of geen COVID-19 kreeg. Daartoe werd de PCR-test gebruikt als meetinstrument.
22

94. Op basis van haar eigen onderzoeksresultaten claimde Pfizer dat haar vaccin veilig was en dat het
vaccin 7 dagen na de inenting met de tweede dosis een effectiviteitgraad bereikte van 95%.
95. Veel medisch deskundigen krabden zich meteen achter de oren bij het vernemen van dit hoge
effectiviteitscijfer. Pfizer had haar effectiviteitsclaim namelijk gebaseerd op de zogeheten ‘Relative
Risk Reduction’ (RRR) en niet, zoals zij had behoren te doen, op de ‘Absolute Risk Reduction’ (ARR).
De ARR bedroeg slechts 0,84%. De ARR beschrijft de mate waarin het algeheel risico op het krijgen
van COVID-19 afneemt na de inenting. Volgens de CCCA heeft Pfizer bewust een onjuiste
berekeningsmethode toegepast. De wijze waarop Pfizer de werkelijke effectiviteitsgraad van haar
vaccin had moeten berekenen, is immers als volgt.
96. Tijdens het klinisch onderzoek bleken 8 van
de in totaal 18.198 deelnemers die behoorden tot de interventiegroep en die dus
waren ingeënt met het vaccin van Pfizer
(toch) COVID-19 te hebben ontwikkeld.
Van de deelnemers die behoorden tot de
controlegroep en die dus een zoutoplossing kregen, bleken 162 van de in totaal
18.325 personen COVID-19 te hebben
ontwikkeld.
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97. Uit deze onderzoeksdata volgt dat zelfs zonder
inenting met het vaccin het risico dat iemand
COVID-19 krijgt uitermate laag is, te weten
slechts 162 van de 18.325 personen oftewel
0,88%. De inenting met het vaccin heeft dit lage
risicocijfer verder verlaagd tot 0,04%, oftewel
dus 8 van de 18.198 personen. Hiermee komt
de ARR uit op een percentage van 0,84%. Met
andere woorden, het gezondheidsvoordeel dat
de inenting met het vaccin van Pfizer oplevert
in het kader van de bescherming tegen COVID19 bedraagt in werkelijkheid slechts 0,84%.
98. De vraag die zich opwerpt op basis van dit correct berekend effectiviteitscijfer, is waarom het
überhaupt nodig is om mensen op grote schaal in te enten met het vaccin van Pfizer. Op basis van
de eigen klinische onderzoeksdata van Pfizer blijkt immers de toegevoegde waarde van haar vaccin
verwaarloosbaar te zijn.
99. Het door Pfizer geclaimd effectiviteitscijfer van 95% behelst uiteindelijk niet
meer dan het relatief verschil tussen de
hiervoor geschetste risicoreducties van
0,84% en 0,04%. Een verschil van 95%.

100. De CCCA merkt in haar analyserapport op dat het algemeen bekend is binnen de medische
wetenschap dat het gebruik van de RRR-factor leidt tot misleidende onderzoeksresultaten. Dit is
ook de reden waarom de Amerikaanse FDA benadrukt dat steeds moet worden uitgegaan van de
ARR-factor. Desondanks is Pfizer uitgegaan van de RRR-factor en heeft zij hiermee dus een
verkeerd beeld geschetst van de effectieve werking van haar vaccin.
101. Men kan zich de vraag stellen hoeveel mensen zich met het vaccin van Pfizer zouden hebben laten
inenten indien de overheid hen eerlijk zou hebben verteld dat het vaccin hen in werkelijkheid een
gezondheidsvoordeel oplevert van minder dan 1%.
b. Geen RCT-onderzoek
102. Naast het feit dat Pfizer een foutief beeld heeft geschetst van de effectiviteitsgraad van haar
vaccin, heeft zij volgens de CCCA haar klinisch onderzoek verricht op een wetenschappelijk
onaanvaardbare wijze.
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103. Op 27 juli 2020 is Pfizer begonnen met Fase 3 van haar klinisch onderzoek. Hierbij had zij zoals
gezegd een interventiegroep gecreëerd van gevaccineerde deelnemers en een controlegroep van
niet-gevaccineerde deelnemers die een placebo toegediend kregen. Elke groep bestond uit circa
21.000 deelnemers. Het onderzoek werd aanvankelijk ‘blind’ uitgevoerd, wat inhoudt dat geen van
de deelnemers aan het onderzoek wist bij welke groep hij of zij werd ingedeeld en dus welk middel
aan hem of haar werd toegediend.
104. Deze Fase 3 van het klinisch onderzoek zou blind worden uitgevoerd tot 2 mei 2023. Pas op die
datum zou Pfizer het onderzoek ont-blinden, waarbij ook de deelnemers van de controlegroep
desgewenst ingeënt zouden worden met haar vaccin. Dit zou de gebruikelijke standaard procedure
zijn geweest die Pfizer aanvankelijk zou volgen en ook had moeten volgen.
105. In werkelijkheid heeft Pfizer al na twee maanden onderzoek haar onderzoeksdata vrijgegeven,
zoals gezegd via publicatie in The British Medical Journal. Reeds op dat moment en dus na een
periode van slechts twee maanden had Pfizer haar onderzoek ont-blind. Hierbij had zij zowel de
deelnemers aan de interventiegroep als de deelnemers aan de controlegroep ervan in kennis
gesteld bij welke groep zij ingedeeld waren. Pfizer bood de deelnemers aan de controlegroep de
mogelijkheid om ook toe te treden tot de interventiegroep en zich aldus te laten inenten met het
vaccin. Het gros van de deelnemers aan de controlegroep was op dit aanbod ingegaan en sloot
zich hiermee aan bij de interventiegroep, met gevolg dat ook zij het vaccin toegediend kregen.
106. Het direct gevolg van deze handelwijze van Pfizer was dat reeds begin 2021 geen controlegroep
meer bestond, waarmee de onderzoeksresultaten van de interventiegroep vergeleken konden
worden. Door het ontbreken van de controlegroep was vanaf dat moment dan ook geen sprake
meer van een RCT-onderzoek. Het logisch gevolg hiervan is dan weer dat gedurende de resterende
periode van Fase 3 van het onderzoek geen lange termijn data over de veiligheid en effectiviteit
van het vaccin bekend (zullen) zijn. Zoals gezegd, zou deze fase duren tot 2 mei 2023.
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107. Ook dit vastgesteld feit leidt ertoe dat de klinische onderzoeksdata van Pfizer weinig tot geen
waarde vertegenwoordigen. De resultaten zeggen immers niets over de werking van het vaccin.
c.

2e Pfizer onderzoeksrapportage van 15 september 2021
108. Op 15 september 2021 publiceerde Pfizer onder de
titel ‘Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA
Covid-19 Vaccine through 6 Months’ haar tweede
klinische onderzoeksrapportage in The British
Medical Journal. Hierin rapporteerde Pfizer op
basis van haar onderzoeksdata over de veiligheid
en effectiviteit van haar vaccin over de periode van
de afgelopen 6 maanden daarvoor.
109. In haar rapportage claimde Pfizer dat haar vaccin
nog steeds een effectiviteitsgraad van 91,3% zou
bereiken. Zoals reeds toegelicht, kan vanwege de
foutieve berekeningsmethode van Pfizer geen
waarde worden toegekend aan dit percentage.

110. Veel verontrustender was echter dat uit de eigen onderzoeksdata van Pfizer bleek dat de inenting
met haar vaccin juist leidde tot een toename van ziekte en overlijden. Het spreekt voor zich dat
zelfs al zou haar vaccin een positief effect vertonen ten aanzien van COVID-19, dit effect teniet
gaat als blijkt dat het vaccin uiteindelijk leidt tot een stijging van het aantal ernstige bijwerkingen
en overlijdens.

111. De bovenstaande eigen tabel van Pfizer (links) geeft een opsomming van de bijwerkingen die
tijdens het klinisch onderzoek optraden bij de deelnemers. De CCCA stelt in haar analyserapport
dat het opvalt dat Pfizer deze tabel met bijwerkingen had ‘verstopt’ in de bijlage bij haar
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onderzoeksrapport (Supplementary Appendix).21 Dit stond in schril contrast met de prominente
positie die Pfizer in haar rapport had toebedeeld aan het effectiviteitspercentage. Vermoedelijk
zal dit zijn omdat Pfizer – begrijpelijkerwijs – niet graag naar buiten trad met deze cijfers.
112. Deze eigen bijwerkingscijfers zijn erg verontrustend. Temeer wanneer men bedenkt dat de
inenting met het vaccin juist tot doel had om het aantal COVID-19 patiënten te doen afnemen. Zo
vertoonden de onderzoeksresultaten ten aanzien van de gevaccineerde interventiegroep een
sterke toename in het aantal directe bijwerkingen na de inenting, te weten 5.241 gemelde
gevallen. In de controlegroep bleken slechts 1.311 bijwerkingen te zijn geregistreerd. Met andere
woorden, het geregistreerd aantal bijwerkingen na de inenting met het vaccin steeg met maar
liefst 300%. De toename in het aantal ernstige bijwerkingen steeg met 75% en de toename in het
aantal zeer ernstige bijwerkingen bedroeg 10%.
113. Uit deze cijfers blijkt dat het vaccin van Pfizer niet veilig is. Haar eigen RCT-onderzoeksdata tonen
immers aan dat het vaccin juist een forse stijging in plaats van een daling veroorzaakt in het aantal
aandoeningen. Zoals gezegd, levert een RCT-onderzoek binnen de wetenschappelijke wereld het
hoogste bewijsniveau op. Hieruit volgt in ieder geval dat het vaccin van Pfizer als product niet doet
wat het zou moeten doen, gezien het doel waarvoor de overheid dit op grote schaal heeft
ingekocht. Integendeel zelfs. De vraag is, waarom de overheid deze keuze dan heeft gemaakt. Zij
was bekend met deze klinische onderzoeksdata van Pfizer.
114. Bekijken wij vervolgens de onderzoeksdata van Pfizer met betrekking tot het aantal overlijdens,
dan volgt hieruit dat de gevaccineerde interventiegroep ook een groter risico loopt op overlijden
in vergelijking met de controlegroep. De onderzoeksdata in de onderstaande tabel links zien op de
tweemaandelijkse periode voorafgaand aan het ont-blinden van het klinisch onderzoek.

Deze Supplementary Appendix is terug te vinden via de link:
https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2110345/suppl_file/nejmoa2110345_appendix.p
df
21
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115. Voordat Pfizer haar onderzoek had ont-blind kwamen binnen de gevaccineerde interventiegroep
15 personen te overlijden, terwijl in de controlegroep 14 personen het leven lieten. Nadat echter
de deelnemers aan de controlegroep tot de interventiegroep waren toegetreden en zij dus ook
het vaccin kregen toegediend, kwamen vervolgens nog eens 5 personen van de volledige groep te
overlijden – te weten 3 deelnemers van de originele interventiegroep en 2 deelnemers van de
oude controlegroep. Ook hier valt op dat Pfizer deze 5 overleden personen niet zichtbaar had
opgenomen in haar tabel, maar dit cijfer had verstopt in de tekst van haar onderzoeksrapportage.22
116. In totaal overleden tijdens het klinisch onderzoek dus 20 personen na de inenting met het vaccin,
in verhouding tot 14 personen die niet waren ingeënt. Opmerkelijk was overigens dat binnen de
interventie- en de controlegroep slechts 1 respectievelijk 2 deelnemers waren overleden als gevolg
van COVID-19. 9 deelnemers aan de interventiegroep in verhouding tot 5 deelnemers aan de
controlegroep bleken te zijn overleden aan de gevolgen van hart-en vaatziekten. Binnen de groep
van gevaccineerden bedroeg dit aantal dus tweemaal zoveel.
117. Ook uit deze overlijdenscijfers blijkt dat het vaccin van Pfizer absoluut niet veilig is. Uit haar eigen
klinische RCT-onderzoeksdata volgt immers dat de inenting met het vaccin leidt tot een stijging
van het aantal overlijdens.
118. De vraag is, hoe deze verontrustende resultaten te verklaren zijn. De CCCA wijt dit volledig aan het
feit dat Pfizer niet het standaard ontwikkelingsprotocol heeft gevolgd. Dit ontwikkelingsprotocol
is juist ervoor bedoeld om een helder en betrouwbaar beeld te krijgen van de veiligheidsrisico’s
ten aanzien van een vaccin. Onderstaand schema verduidelijkt dit.

119. Normaliter wordt een nieuw vaccin ontwikkeld binnen een periode van circa 10 jaar. Pas daarna
wordt het vaccin voor commerciële doeleinden toegelaten tot de markt. Het veiligheidsaspect
vormt de rode draad doorheen het ontwikkelingsproces. Vanuit het beginsel ‘First, do no harm’
staat het waarborgen van de veiligheid van de patiënt altijd voorop. Het kan immers niet zo zijn
“(…) 3 participants in the BNT162b2 group and 2 in the placebo group who received BNT162b2
after unblinding died.”
22
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dat een nieuw vaccin uiteindelijk schadelijker is voor de patiënt dan dat het hem of haar een
gezondheidsvoordeel oplevert.
120. Gedurende de eerste paar jaren van dit ontwikkelingsproces worden zogeheten in vitro studies
oftewel laboratoriumonderzoeken en dierproeven uitgevoerd ten aanzien van het vaccin. Nadat
deze onderzoeken succesvol zijn doorlopen, wordt vervolgens Fase 1 van het klinisch onderzoek
in gang gezet. Tijdens deze eerste fase wordt het vaccin bij een beperkt aantal proefpersonen
getest op veiligheid, dosering en immuunrespons. Na welbevinden, wordt een tweetal jaren later
Fase 2 van het klinisch onderzoek gestart ten aanzien van een grotere groep proefpersonen. Hierbij
ligt de belangrijkste focus opnieuw op veiligheid en immuunrespons. Tot slot wordt een tweetal
jaren later Fase 3 van het klinisch onderzoek gestart ten aanzien van een aanzienlijke groep proefpersonen. Deze derde fase duurt doorgaans een drietal jaren, waarbij opnieuw de aandacht wordt
geschonken aan de veiligheid en effectiviteit van het vaccin.
121. De CCCA stelt dat bij hoge uitzondering een nieuw vaccin wordt ontwikkeld binnen een tijdsbestek
van 5 jaar. Hierbij kort men de tijdsduur van de verschillende onderzoeksfases in. Maar ook dan
wordt veel en wellicht nog meer aandacht besteed aan het veiligheidsaspect.
122. Het vaccin van Pfizer is daarentegen ontwikkeld in minder dan 1 jaar. Hierbij sloeg Pfizer het
dierproef onderzoek over en werden de Fases 2 en 3 van het klinisch onderzoek samengevoegd.
Zoals gezegd, bracht Pfizer reeds twee maanden na de start van deze gecombineerde Fase 2/3
haar vaccin versneld op de markt. Bovendien had Pfizer dus ook nog eens haar RCT-onderzoek
vervroegd ont-blind, met gevolg dat geen datavergelijking meer kon plaatsvinden.
123. De wijze waarop Pfizer haar klinisch onderzoek heeft uitgevoerd en nog steeds uitvoert is in strijd
met alle regels van een ontwikkelingsprotocol. Onder het mom van ‘het moeten bestrijden van
een levensbedreigende pandemie’ is hierbij het veiligheidsaspect volledig overboord gegooid.
124. In haar analyserapport stelt het CCCA dat het vaak gehoord argument ‘de mRNA-technologie is
reeds jaren uitvoerig getest, waardoor het vaccin niet uitgebreid hoefde te worden getest’ beslist
niet opgaat. Deze mRNA-technologie vormt slechts het ‘leveringsmechanisme’ dat de inhoud van
het vaccin tot in de lichaamscellen brengt. Deze technologie vormt dan ook niet de inhoud van het
vaccin zelf. Bovendien bestaat nog veel wetenschappelijke onzekerheid over de precieze werking
van de mRNA-technologie. Minister De Jonge gaf hierover zelf al aan dat deze technologie leidt tot
een risico.
d. Onjuiste doelgroep
125. Opvallend is verder dat Pfizer in het kader van haar klinisch onderzoek is uitgegaan van onjuiste
demografische gegevens. Pfizer heeft zich tijdens haar onderzoek niet gebaseerd op de correcte
doelgroepen en met name de relevante leeftijdscategorieën. Zo is bekend dat 85% van de mensen
die het grootste risico lopen om COVID-19 te krijgen 75 jaar of ouder is. Van de deelnemers aan
het klinisch onderzoek van Pfizer blijkt slechts 4,4% te vallen binnen deze leeftijdscategorie.
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126. Dit is bijzonder, aangezien het logischerwijs zo zou moeten zijn dat wanneer een vaccin wordt
ontwikkeld voor een bepaalde doelgroep, de focus tijdens het klinisch onderzoek juist ligt op deze
doelgroep. Deze specifieke groep dient immers te worden beschermd.
127. Pfizer koos daarentegen bewust ervoor om uit te gaan van een veel jongere gezonde doelgroep.
De door haar gekozen doelgroep zou in de praktijk niet eens een vaccin tegen COVID-19 nodig
hebben gehad. Pfizer had deze onlogische keuze gemaakt omdat zij wist dat haar deelnemers beter
zouden reageren op haar vaccin en minder bijwerkingen zouden vertonen. Haar deelnemers
vertoonden een sterkere immuunrespons dan personen van 75 jaar of ouder, hetgeen een positief
effect zou hebben op de onderzoeksresultaten.

29

128. Verder kent in de praktijk 95% van alle personen die overlijden aan COVID-19 minimaal één vorm
van onderliggend lijden (co-morbiditeit). Uit de officiële sterftecijfers blijkt zelfs dat gemiddeld
genomen sprake is van maar liefst vier vormen van onderliggend lijden. Van het totaal aantal
deelnemers aan het klinisch onderzoek van Pfizer had slechts 21% te kampen met een lichte vorm
van onderliggend lijden.
129. Hiernaast had Pfizer alle personen met een bijkomende lichamelijke conditie uitgesloten van haar
klinisch onderzoek. Zo heeft Pfizer de werking van haar vaccin niet getest op zwangere vrouwen,
op vrouwen die borstvoeding geven, op personen met allergieën, op personen met een verzwakt
immuunsysteem, op personen met bloedingsstoornissen, op personen die reeds COVID-19 hadden
doorgemaakt en hiervan waren hersteld en op oudere personen met onderliggend lijden. Ten
aanzien van al deze personen was dus niet bekend of het vaccin veilig was.
130. Kortom, Pfizer had haar onderzoeksgroep zodanig samengesteld dat haar vaccin enkel zou worden
getest op gezonde personen van jongere leeftijd, zonder onderliggend lijden en bijkomende
lichamelijke condities.23 Haar klinische onderzoeksdata zijn hierdoor niet representatief.

Bijzonder is het feit dat het COVID-19 vaccin bij haar marktintroductie in eerste instantie
massaal is verstrekt aan de oudere populatie en de personen met meerdere onderliggende
aandoeningen.
23
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e.

Niet getest op COVID-19 besmetting

131. Zoals gezegd, heeft Pfizer tijdens haar klinisch onderzoek uitsluitend deelnemers getest die niet
eerder besmet waren geweest door COVID-19 en hiervan waren hersteld.
132. Nochtans had Pfizer in de interventie- en de controlegroep ook deelnemers moeten toelaten die
reeds COVID-19 hadden doorgemaakt. Dit om te controleren of haar vaccin ook voor hen veilig
was en om na te gaan in welke mate de inenting met haar vaccin in de praktijk tot een betere
bescherming zou leiden in verhouding tot de natuurlijke immuniteit.
133. De CCCA vermoedt dat Pfizer bewust
deze keuze heeft gemaakt, om te
voorkomen dat uit haar eigen onderzoeksresultaten zou blijken dat een
natuurlijke immuniteit leidt tot een
betere bescherming tegen COVID-19
dan de vaccinatie.

30

f.

Onjuiste bio-markers

134. Vanuit veiligheidsoogpunt is de opzet van het klinisch onderzoek van Pfizer sowieso van lage
wetenschappelijke kwaliteit. Pfizer heeft tijdens haar onderzoek immers geen zogeheten biologische markers (‘bio-markers’) gemeten. Meer bepaald heeft zij tijdens haar onderzoek niet getest
op het optreden van presymptomatische bijwerkingen.
135. Pfizer had met andere woorden op zoek moeten gaan naar waarschuwingsindicatoren voor ziektes
die het gevolg kunnen zijn van de inenting met haar vaccin. Zowel voorafgaand als na de inenting
van de deelnemers had Pfizer moeten testen op ‘D-dimeerwaarden’, om na te gaan of het vaccin
kon leiden tot een verhoogd risico op bloedstolling.24 Een verhoogde D-dimeer waarde in het bloed
kan immers wijzen op de vorming van een stolsel in het lichaam.
136. Zo ook had Pfizer volgens de CCCA moeten testen op C-reactieve proteïne (CRP), om na te gaan of
de inenting kon leiden tot een verhoogd risico op ontstekingen. Hiernaast had zij moeten testen
op Troponine, om te verifiëren of na de inenting hartschade bij de patiënt zou kunnen optreden.
Pfizer had ook het zuurstofgehalte in het bloed moeten meten, in verband met hypoxie oftewel
verlaagde zuurstofconcentraties in het lichaam. Et cetera.

Zo hebben meerdere artsen van de CCCA tijdens onderzoek een verhoogde d-dimeerwaarde
vastgesteld bij gevaccineerde personen die te kampen kregen met (symptomen van een)
hartinfarct. Een video hiervan is te vinden via deze link: https://rumble.com/voeisj-dr-rochagnkilian-blowing-the-whistle-on-covid-19-vaccines-and-d-dimer-leve.html
24
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137. Meer in het algemeen stelt de CCCA in dit verband dat microstolsels, die misschien niet direct tot
symptomen leiden, op de langere termijn wel de basis kunnen vormen voor trombotische ziektes.
Pfizer heeft met dit alles niets gedaan. Zij heeft hiermee belangrijke stappen overgeslagen tijdens
haar klinisch onderzoek.
g. Onjuiste onderzoeksvraag
138. Ook is van belang dat Pfizer in het kader van haar klinisch onderzoek heeft toegewerkt naar een
verkeerd doel. Logischerwijs had Pfizer haar klinisch onderzoek moeten centreren rond de vraag:
‘lopen gevaccineerde personen minder risico op (alle vormen van) ziektes en overlijden?’
139. Daarentegen is Pfizer in het kader van
haar onderzoek slechts uitgegaan van
de (loutere) onderzoeksvraag: ‘lopen
gevaccineerde personen minder risico
op ziektes en overlijden als gevolg van
COVID-19?’.
140. Deze onjuiste onderzoeksvraag leidt
ertoe dat Pfizer niet is nagegaan in
hoeverre haar vaccin in het algemeen
beschouwd schadelijk kan zijn voor de
gevaccineerde persoon. Oftewel, het
kan zeer wel zijn dat haar vaccin in het
beste geval het risico op het krijgen van COVID-19 vermindert, maar wanneer haar vaccin op een
andere wijze juist schadelijk is voor de gevaccineerde persoon wordt het doel niet bereikt.
141. In de kern beschouwd, hanteerde Pfizer tijdens haar klinisch onderzoek louter de eenvoudige
parameter: ‘testen gevaccineerde personen minder vaak PCR-positief op COVID-19?’ Nadat Pfizer
op basis van haar eigen onderzoeksdata een bevestigend antwoord hierop kon laten zien, werd
haar vaccin massaal uitgerold in de markt.
142. In haar analyserapport stelt de CCCA dat het klinisch onderzoek van Pfizer zodanig was opgezet
dat deze vraag enkel maar positief kon worden beantwoord; een negatief antwoord behoorde niet
tot de mogelijkheden. Dit nog afgezien van het feit dat PCR-testresultaten bij het testen op COVID19 vrijwel geen wetenschappelijke waarde hebben. Deze testwijze kent een hoge mate aan valspositieven.25

De werking van de PCR-test gaat dit onderzoek te buiten. In de praktijk zijn alle PCRdeskundigen het erover eens dat de PCR-test op zichzelf genomen een prima instrument is om
virusdeeltjes te detecteren in het lichaam. De wijze waarop overheden de PCR-test bij COVID-19
toepassen is daarentegen op tal van vlakken gebrekkig. De verkregen testresultaten kunnen en
mogen dan ook geen parameter vormen voor de vraag of iemand geïnfecteerd is door COVID-19.
25
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143. Opvallend is ook dat Pfizer tijdens haar klinisch onderzoek nooit heeft getest in hoeverre haar
vaccin überhaupt in staat is om de virusoverdracht tegen te gaan. Als gevolg hiervan bestaat er
geen enkel bewijs dat de inenting met haar vaccin invloed heeft op de virusverspreiding binnen de
bevolking.26 Dit toont aan dat de veelgebruikte slogan door de overheid ‘Je doet het voor een
ander’ medisch-wetenschappelijk gebaseerd is op gebakken lucht.
h. Gebrekkige testwijze
144. Meer in het algemeen heeft Pfizer de deelnemers aan haar klinisch onderzoek op een gebrekkige
wijze getest. Pfizer heeft immers niet al haar deelnemers getest op de aanwezigheid van COVID19. De onderzoekers die zij voor haar onderzoek had ingeschakeld kregen de expliciete instructie
om enkel die personen te testen die een van de bekende COVID-19 symptomen vertoonden, zoals
een snotneus of een verkoudheid. Deze onderzoekers mochten bovendien zélf bepalen welke
symptomen zij kwalificeerden als zijnde COVID-19 symptomen.
145. Deze selectieve onderzoeksmethode leidt tot verstrekkende gevolgen. De asymptomatische
besmetting van personen door het virus – zij die geen klachten vertonen – blijft hiermee immers
volledig buiten beeld. Ook kent het klinisch onderzoek een grote mate van subjectiviteit, aangezien
de onderzoekers vrij eenvoudig de onderzoeksdata konden manipuleren door zelf te kiezen welke
personen zij wel en niet testten op COVID-19.
146. De CCCA stelt in haar analyserapport dat de onderzoeksdata van Pfizer alleen al vanwege dit feit
onbetrouwbaar zijn. Alle deelnemers aan het klinisch onderzoek hadden moeten zijn getest op
COVID-19.
147. Verder ontbraken relevante onderzoeksdata in het klinisch onderzoek. Feit is dat de ‘emergency
use authorization’ procedure en dus de goedgekeurde versnelde markttoelating uitsluitend is
gebaseerd op de door Pfizer geclaimde ‘95% effectiviteitsgraad’. Dit percentage is zoals gezegd
louter gestoeld op het gegeven dat 8 deelnemers aan de gevaccineerde interventiegroep PCRpositief testten in verhouding tot 162 deelnemers aan de controlegroep.
148. Gaat men echter uit van dermate kleine aantallen, dan heeft iedere minuscule wijziging een
enorme impact op het resultaat van het klinisch onderzoek. In dit kader is van belang dat Pfizer
aantoonbaar geen follow up heeft toegepast ten aanzien van 62 deelnemers aan de gevaccineerde
interventiegroep die hun eerste dosis van het vaccin hadden ontvangen. Ten aanzien van nog eens
18 deelnemers aan deze groep die ook de tweede dosis van het vaccin hadden ontvangen, had
Pfizer ook geen follow up toegepast. In totaal heeft Pfizer hiermee 80 deelnemers aan de
interventiegroep niet opgevolgd. Dit komt neer op tienmaal zoveel personen als de 8 deelnemers
aan deze groep bij wie COVID-19 was vastgesteld.
Om die reden valt dan ook niet te begrijpen dat de overheid aan het gebruik van het
coronatoegangsbewijs het vereiste verbindt dat men gevaccineerd is. Dit vereiste kent immers
geen medisch-wetenschappelijke onderbouwing. Daarentegen tonen juist steeds meer
wetenschappelijke studies aan dat gevaccineerden juist vatbaarder zijn voor COVID-19 en dat zij
het virus meer verspreiden.
26
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149. Hetzelfde geldt overigens voor 61 respectievelijk 25 deelnemers aan de controlegroep; ook ten
aanzien van deze in totaal 86 personen heeft Pfizer geen follow up toegepast.
150. Door deze gebrekkige opvolging is niet bekend of een of meer van de in totaal 166 deelnemers in
een later stadium alsnog COVID-19 heeft gekregen, ziek is geworden of mogelijk zelfs is komen te
overlijden. Pfizer heeft geen enkel contact meer gehad met hen. Zou Pfizer deze deelnemers wel
correct hebben opgevolgd en zou hierbij een van deze omstandigheden zijn vastgesteld, dan zou
dit meteen een grote impact hebben gehad op de uitkomst van haar klinisch onderzoek.

33

151. In datzelfde verband had Pfizer maar liefst 1.594 deelnemers aan de gevaccineerde interventiegroep die vermoedelijk COVID-19 hadden niet hierop getest. Bij de controlegroep betrof dit 1.816
deelnemers. Dit is te wijten aan het feit dat Pfizer het zoals gezegd aan haar onderzoekers overliet
om zélf te bepalen of zij bepaalde personen al dan niet testten. Hierbij was sprake van willekeur.
152. Onderstaand staafdiagram laat eenvoudig zien wat het groot effect is geweest van het niet testen
van de deelnemers die vermoedelijk COVID-19 hadden. Gaan wij slechts uit van de 8 deelnemers
aan de gevaccineerde interventiegroep en de 162 deelnemers aan de controlegroep bij wie dus
‘officieel’ COVID-19 was vastgesteld, dan bedraagt het Relative Risk Reduction percentage (RRR)
zoals gesteld 95%.
153. Zou Pfizer al deze niet-geteste deelnemers als officiële COVID-19 gevallen hebben gekwalificeerd
en in haar onderzoeksresultaten hebben meegenomen, dan zou het RRR-percentage slechts 19%
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in plaats van 95% bedragen. Pfizer had dan immers moeten uitgaan van 1.602 deelnemers met
COVID-19 binnen de interventiegroep in verhouding tot 1.978 deelnemers met COVID-19 binnen
de controlegroep. In dat geval zou Pfizer nooit een goedkeuring tot een versnelde markttoelating
voor haar vaccin hebben kunnen verkrijgen.27

154. Kortom, het feit dat het aantal niet-opgevolgde deelnemers en het aantal niet-geteste deelnemers
met vermoedelijk COVID-19 veel hoger ligt dan de officieel door Pfizer naar voren geschoven
COVID-19 gevallen (8 respectievelijk 162) leidt ertoe dat de klinische onderzoeksdata van Pfizer
onbetrouwbaar zijn. Volgens de CCCA had het klinisch onderzoek van Pfizer ook om die reden nooit
mogen worden geaccepteerd.
i.

Kinderen – enkel risico’s en geen voordeel

155. Bekijken wij meer specifiek de klinische onderzoeksdata van Pfizer ten aanzien van de 12- tot 15jarige kinderen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, dan volgt hieruit maar één conclusie:
voor deze leeftijdscategorie brengt het vaccin uitsluitend risico’s en geen voordeel met zich mee.
156. Het klinisch onderzoek ten aanzien van deze doelgroep was overigens zo kleinschalig opgezet, dat
op basis hiervan geen enkele relevante uitspraak kon worden gedaan over de uitsluiting van het
risico op bijwerkingen. In totaal heeft Pfizer tijdens haar onderzoek slechts 1.983 kinderen getest.
Van dit aantal namen 1.005 kinderen deel aan de gevaccineerde interventiegroep en 978 kinderen
aan de controlegroep. De uitkomst van het klinisch onderzoek was dat in totaal 0 deelnemers aan
de interventiegroep in verhouding tot 18 deelnemers aan de controlegroep PCR-positief testten
op COVID-19. Op basis van deze luttele cijfers claimde Pfizer dat sprake was van een geweldig
resultaat.

Indien het effectiviteitspercentage lager ligt dan 50%, komt een vaccin niet in aanmerking voor
de versnelde emergency use authorization procedure.
27
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157. Naast de kleinschaligheid van het onderzoek, is van belang dat kinderen van deze leeftijdscategorie
statistisch gezien sowieso niet of nauwelijks vatbaar zijn voor COVID-19. Zij lopen een zeer laag
risico op ernstige ziekte en hebben quasi 0% kans om hieraan te overlijden. De inenting met het
vaccin heeft voor hen dan ook geen toegevoegde waarde. Daarentegen lopen zij wel een serieuze
kans op ernstige bijwerkingen.
158. Zo geraakte via de media een heftig geval bekend
van een 12-jarige deelneemster aan het klinisch
onderzoek, Maddie de Garay. Nadat Maddie de
tweede dosis van het vaccin van Pfizer kreeg
toegediend, traden diverse ernstige tot zeer
ernstige bijwerkingen bij haar op, waaronder
maagverlamming (gastroparese), misselijkheid,
overgeven, hoge bloeddruk, duizeligheid, flauwvallen, tics, hartinfarct, menstruatieproblemen,
verlamming vanaf het middenrif en verlies van
darm- en blaascontrole. Uiteindelijk is Maddie
ontelbare keren in het ziekenhuis opgenomen, is
zij in een rolstoel beland en moest zelfs een neus-maagsonde bij haar worden geplaatst vanwege
het feit dat zij niet meer zelfstandig kon eten.
159. Tijdens een senaatscommissie van de Amerikaanse Senator Ron Johnson – die onderzoek verricht
naar de vele bijwerkingen bij kinderen na de inenting met het vaccin van Pfizer – vertelt de moeder
van Maddie uitgebreid over de lijdensweg van haar dochter.28 Opmerkelijk is dat Pfizer na dit
voorval geen enkel contact heeft opgenomen met Maddie of haar moeder. Senator Johnson
bestempelde deze houding van Pfizer als ‘outrageous’.
160. Bijzonder ook is dat Pfizer in haar onderzoeksrapportage aan de Amerikaanse FDA zelf stelde dat
ingeval van Maddie enkel maar sprake zou zijn geweest van ‘functional abdominal pain’ oftewel
buikpijn.29 Verder heeft Pfizer dit voorval volledig buiten beeld gehouden. Senator Johnson sprak
hierbij van een ‘cover up’.

161. De CCCA plaatst ernstige vraagtekens bij het voorval met Maddie en met name de toedekkende
wijze waarop Pfizer hiermee is omgegaan. Dit voorval laat op zijn minst de mogelijkheid open dat

28https://rumble.com/vqyr2s-maddie-de-garay-12-years-old-pfizer-trial-participant-confined-to-

wheelchai.html
29 Een link naar de rapportage van Pfizer aan de FDA is hier terug te vinden:
https://www.fda.gov/media/148542/download. Pagina 30 bevat de weergegeven passage.
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in werkelijkheid meer bijwerkingen binnen deze doelgroep zijn opgetreden dan Pfizer officieel
heeft gerapporteerd. Het lijkt erop dat Pfizer een rooskleuriger beeld heeft willen schetsen.
162. Ten aanzien van de deelnemers aan het klinisch onderzoek binnen de leeftijdscategorie van 5- tot
11-jarigen leidt de inenting met het vaccin uitsluitend tot onaanvaardbare risico’s. In onderstaande
tabel van Pfizer zelf erkent Pfizer dat de inenting met haar vaccin leidt tot myocarditis bij kinderen
– i.e. de rode kolommen.
163. Opvallend is dat Pfizer – i.e. de gele kolom in de tabel – zelf beweert dat er bij de getroffen kinderen
geen enkel overlijden zal plaatsvinden als gevolg van deze opgetreden myocarditis. Dit betreft een
speculatieve opinie van Pfizer, die nergens op gestoeld is.

36

164. Zelfs al zou men uitgaan van de juistheid van deze bewering van Pfizer, dan nog zou het medischwetenschappelijk onaanvaardbaar zijn om dergelijke lichamelijke schade toe te brengen aan de
kinderen. Immers zonder dat het vaccin hen enig gezondheidsvoordeel oplevert, worden zij
opgezadeld met hartspierontstekingen.
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165. Sowieso is de bewering van Pfizer niet correct. De CCCA stelt dat myocarditis in werkelijkheid
bijzonder ernstig is. Het optreden van myocarditis veroorzaakt onomkeerbare schade aan het hart
van het kind. Wanneer een ernstige ontsteking van de hartspier optreedt, dan wordt het hart
‘verzwakt’. Als gevolg hiervan kan het bloed in onvoldoende mate stromen binnen het lichaam.
Hierdoor kunnen bloedstollingen optreden,
die vervolgens kunnen leiden tot beroertes
en hartinfarcten bij kinderen.30
166. Anders dan Pfizer zelf beweert, bedraagt de
overlijdensgraad bij kinderen tot 6,5 jaar als
gevolg van myocarditis 20%.31 Oftewel, in de
praktijk overlijdt 1 op de 5 kinderen tot 6,5
jaar aan de gevolgen van myocarditis.
167. Met deze wetenschap werpt zich de vraag op
waarom de overheid kinderen inent met dit
vaccin. Temeer nu zij nauwelijks vatbaar zijn
voor COVID-19, laat staan dat zij hieraan
komen te overlijden.
168. Toch spoort de overheid kinderen op grote schaal aan om zich te laten inenten met het vaccin van
Pfizer. Hierbij houdt zij de kinderen en hun ouders voor dat het vaccin volkomen veilig en effectief
is. Deze stelling kan medisch-wetenschappelijk niet worden onderbouwd, hetgeen dus zelfs blijkt
uit de eigen klinische onderzoeksdata van Pfizer.
169. Dit geldt temeer, nu Pfizer zelf in
haar onderzoeksrapportage stelt dat
zij door het ontbreken van een lange
termijn follow-up geen zicht heeft
op de duur van de immuunrespons.
Hetzelfde geldt voor de effectiviteit
en veiligheid van haar vaccin op de
langere termijn.32
170. Nog opmerkelijker is dat Pfizer zelf hierbij aangeeft dat haar klinisch onderzoek niet tot doel had
om mogelijke bijwerkingen ten aanzien van de 5- tot 11-jarige kinderen te detecteren.
171. Het gros van de Nederlandse kinderen was niet op de hoogte van deze feiten op het moment
waarop zij zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer. Op basis van ‘informed consent’ had de overheid
hen voorafgaand deugdelijk in kennis moeten stellen van de ernstige risico’s die gepaard gaan met
deze inenting.
30
31
32

Zie in dit verband de link https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459259/
In dit verband: https://jcmr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1532-429X-13-S1-M7
Zie de link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116298
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j.

Opzet c.q. bewuste roekeloosheid
172. Inmiddels is bekend dat aan de
zijde van Pfizer sprake is geweest
van meer dan slechts slordigheid
bij de uitvoering van haar klinisch
onderzoek.
173. Op 2 november 2021 publiceerde
het wetenschappelijk tijdschrift
The British Medical Journal –
hetzelfde tijdschrift als waarin
Pfizer haar eigen onderzoeksrapportages publiceerde – een
opzienbarend artikel, dat brede
bekendheid heeft gekregen als
de ‘Pfizer gate’.33

174. Het artikel vormde het sluitstuk van een onderzoek dat The British Medical Journal zelf had verricht
naar het bedrijf Ventavia Research Group, een van de onderzoeksbedrijven die Pfizer uit eigen
koker had ingeschakeld om haar klinisch onderzoek te verrichten.
175. De inhoud van het artikel is grotendeels tot stand gekomen op basis van uitlatingen en
documenten van interne klokkenluidster Brooke Jackson. Mevrouw Jackson was een van de
voormalig directieleden van Ventavia Research Group. Het groot aantal bewijsstukken dat door
haar werd aangeleverd bestaat uit interne bedrijfsdocumenten, foto’s, audioreportages en
e-mails. Mevrouw Jackson is zelf reeds 20 jaar actief binnen de farmaceutische sector en heeft
meer dan 15 jaar kennis en expertise opgebouwd in het coördineren en managen van klinische
onderzoeken.
176. Tijdens haar gesprekken met The British Medical Journal heeft mevrouw Jackson bekend dat haar
bedrijf bewust klinische onderzoeksdata had vervalst. Ook hadden de onderzoekers deelnemers
ont-blind tijdens het onderzoek en waren onvoldoende getrainde vaccinators ingezet. Zo ook
volgden de onderzoekers de bijwerkingen die zij tijdens Fase 3 van het onderzoek hadden
vastgesteld onvoldoende op. Volgens mevrouw Jackson was het uitgevoerd klinisch onderzoek in
alle opzichten kwalitatief gebrekkig.
177. Nadat mevrouw Jackson Ventavia Research Group zelf meermaals tevergeefs hierop had gewezen,
diende zij per e-mail een klacht hierover in bij de Amerikaanse FDA. Haar e-mailbericht aan de FDA
bevatte een lange opsomming van de door haar vastgestelde misstanden tijdens het klinisch
onderzoek. Diezelfde dag werd mevrouw Jackson op staande voet ontslagen door Ventavia
Research Group. Het direct ontslag roept vragen op over de relatie tussen Pfizer en de FDA.

33

Het artikel is terug te vinden via deze link: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Copyright – mr. Niels Vanaken

Bijlagen downloaden: klik hier

38

178. Een kleine greep uit de vastgestelde misstanden: deelnemers aan de interventiegroep werden na
de inenting met het vaccin niet opgevolgd en werden gewoon op de gang geplaatst, bijwerkingen
die na de vaccinatie werden vastgesteld werden niet opgevolgd, protocolafwijkingen werden niet
gemeld, de vaccins zelf werden niet onder de juiste temperatuur bewaard en de laboratoriummonsters werden foutief gelabeld. Wanneer personeelsleden van Ventavia Research Group
intern melding maakten van deze misstanden, werden zij geviseerd.34
179. Na haar ontslag kreeg mevrouw Jackson veel bijval van haar voormalige collega’s van Ventavia
Research Group. Meerdere collega’s bevestigden de door haar opgesomde misstanden aan The
British Medical Journal. Ook zij stelden dat de wijze waarop het klinisch onderzoek van Pfizer had
plaatsgevonden niet normaal was. Volgens hen kon dan ook niet worden gesproken van ‘good
clean data’.
180. Opvallend is dat Pfizer zelf deze misstanden niet serieus leek te nemen en geen intern onderzoek
startte. In plaats daarvan huurde zij Ventavia Research Group opnieuw in om nog 4 extra klinische
onderzoeken voor haar te verrichten. Dit wekt op zijn minst de indruk dat Pfizer de werkwijze van
Ventavia Research Group wel wist te waarderen. Pfizer heeft in haar onderzoeksrapportage aan
de FDA, met het oog op het verkrijgen van de emergency use authorization, zelf ook nooit melding
gemaakt van de Ventavia misstanden.
39

k. Manipulatie onderzoeksdata
181. Volgens de CCCA heeft Pfizer ook in haar 6-maandelijkse onderzoeksrapportage van 15 september
2021 (zie punt 108) klinische onderzoeksdata gemanipuleerd.
182. Zo heeft Pfizer de onderzoeksdata ten aanzien van haar deelnemers in de leeftijdsgroep van >16
jaar samengevoegd met de onderzoeksdata ten aanzien van haar deelnemers in de leeftijdsgroep
van 12 tot 15 jaar. Het eerste onderzoek was Pfizer gestart op 27 juli 2020 en het tweede
onderzoek vier maanden later.

183. Door het samenvoegen van haar onderzoeksdata heeft Pfizer de effectiviteitsgraad van haar vaccin
willen oppoetsen. Zij heeft met andere woorden haar onderzoeksdata hiermee een ‘boost’ willen
geven. De effectiviteit van haar vaccin neemt na verloop van tijd immers af.
184. Natuurlijk had Pfizer de door haar verkregen onderzoeksdata ten aanzien van beide doelgroepen
Opvallend is dat de FDA helemaal niets heeft gedaan met haar klachten. Daarentegen werd het
vaccin zonder meer goedgekeurd voor versnelde markttoelating.
34
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strikt gescheiden moeten houden, in plaats van deze data samen te voegen en te presenteren als
een gecombineerd resultaat. In dat geval zou de effectiviteitsgraad ten aanzien van haar vaccin
veel lager hebben gelegen.
Conclusie:
185. Concluderend stelt de CCCA in haar analyserapport dat Pfizer tijdens haar klinisch onderzoek alle
mogelijke trucs uit de trukendoos heeft gehaald om een rooskleurig beeld te schetsen van de
veiligheid en effectiviteit van haar vaccin. Hierbij heeft Pfizer medische en ethische grenzen
overschreden. Dit maakt de klinische onderzoeksdata van Pfizer tot een wassen neus. Volgens de
CCCA hadden de FDA en het EMA het vaccin nooit mogen toelaten tot de markt.
186. Opmerkelijk is overigens dat zelfs de opgepoetste klinische onderzoeksdata van Pfizer maar tot
één conclusie kunnen leiden en dat is dat haar vaccin veel meer schade aanricht dan dat het enig
gezondheidsvoordeel oplevert. Dit leidt ons tot de vraag welke onderzoeksresultaten naar voren
zouden zijn gekomen indien Pfizer haar klinisch onderzoek wél op een eerlijke wijze zou hebben
opgezet en uitgevoerd.
187. Een tipje van de sluier werd al opgelicht op het moment waarop de FDA op 17 november 2021 het
eerste deel35 van de ‘Pfizer papers’ openbaar maakte. Deze Pfizer papers bevatten de volledige
onderzoeksdata waarop de FDA zich had gebaseerd om het vaccin goed te keuren voor versnelde
markttoelating.
188. De FDA bleek zelf overigens niet bereid om deze documenten vrij te geven en moest daartoe
worden gedwongen via een gerechtelijk vonnis. Deze verplichting volgde uit een rechtszaak die
was aangespannen door de Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT).36
De PHMPT bestaat uit een Amerikaans collectief van onafhankelijke artsen, wetenschappers en
journalisten. Haar vordering tot openbaarmaking van deze data had de PHMPT gebaseerd op de
Freedom of Informations Act. De PHMPT wilde zelf onafhankelijk onderzoek kunnen verrichten
naar de inhoud van de onderzoeksdata van Pfizer en wilde om die reden deze data inzien.
189. Het is opvallend dat de FDA, die evenals het EMA zou moeten waken over de volksgezondheid,
zich dermate verzette tegen de openbaarmaking van de onderzoeksdata. Tijdens de rechtszaak
had de FDA de rechtbank verzocht haar toe te staan om maar liefst 55 jaar erover te mogen doen
om de documenten van Pfizer vrij te geven.37 De FDA koos hiermee overduidelijk de kant van Pfizer
als fabrikant.38

https://phmpt.org/pfizers-documents/
https://phmpt.org/
37 https://www.reuters.com/legal/government/wait-what-fda-wants-55-years-process-foiarequest-over-vaccine-data-2021-11-18/
38 De verklaring hiervoor is dat de FDA sterk gefinancierd wordt door farmaceutische bedrijven als
Pfizer en hiermee een afhankelijkheidspositie kent.
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190. Nadat de FDA het eerste deel van de documenten vrijgaf, bleek waarom. Uit de inhoud volgde dat
Pfizer zelf over een periode van 2,5 maanden – van 11 december 2020 tot 28 februari 2021 – reeds
meer dan 42.000 bijwerkingen na de inenting met haar vaccin had geregistreerd. Het merendeel
hiervan was bovendien ernstig. Van dit aantal waren reeds 1.223 personen overleden.
191. Hierbij dient te worden opgemerkt dat Pfizer deze data niet zelf actief had geregistreerd en ook
had zij niet zelf actief aan follow up gedaan; deze data hadden haar bereikt via diverse kanalen.
Vermoed wordt dat het werkelijk aantal ernstige bijwerkingen en overlijdens veel hoger zal zijn.

41

192. De CCCA stelt dat Pfizer reeds op basis van deze eigen onderzoeksdata nooit de stelling kan
innemen dat haar vaccin veilig is voor gebruik.
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3.2.2. Belangrijke stappen overgeslagen
193. Naast het feit dat haar klinische onderzoeksdata geen enkele waarde vertegenwoordigen, heeft
Pfizer belangrijke stappen overgeslagen bij de ontwikkeling van haar vaccin.
194. In dit verband is illustratief het artikel ‘Er zijn wél essentiële stappen overgeslagen in proces
coronavaccins’ van dr. Dick Bijl, epidemioloog en President van de International Society of Drug
Bulletins.39
195. In zijn artikel stelt dr. Bijl dat uit de eigen productinformatie van Pfizer blijkt dat Pfizer tijdens haar
preklinisch veiligheidsonderzoek geen onderzoek heeft verricht naar de genotoxiciteit/carcinogeniciteit (pagina 16):40

196. Het verrichten van onderzoek naar de aanwezigheid van genotoxische stoffen in het vaccin is in
het kader van de veiligheid van groot belang. Deze stoffen kunnen het DNA en dus het erfelijk
materiaal van de gevaccineerde persoon ernstig beschadigen. Dit kan uiteindelijk leiden tot de
ontwikkeling van kankers en onvruchtbaarheid. Ook carcinogene stoffen kunnen kankerverwekkend zijn.
197. Volgens Dr. Bijl is een voorafgaand onderzoek naar deze aspecten essentieel. Het feit dat niet is
getest op genotoxiciteit/carcinogeniciteit kan resulteren in een onaanvaardbaar risico voor de
volksgezondheid.
198. Hiernaast heeft Pfizer geen onderzoek bij mensen verricht naar de zogeheten farmacokinetiek. Bij
farmacokinetiek staat kort gezegd centraal de vraag wat het lichaam precies doet met het vaccin,
dus welke concrete route het vaccin aflegt in het lichaam.
199. Wat het lichaam doet met een vaccin kan doorgaans worden onderverdeeld in 4 aspecten:

39

https://overnu.nl/er-zijn-wel-essentiele-stappen/

40https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-

information_nl.pdf
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1) Absorptie: hoe wordt de inhoud van het vaccin
in het lichaam opgenomen?
2) Distributie: waar komt de inhoud van het
vaccin in het lichaam terecht?
3) Metabolisme: waar en hoe wordt de inhoud
van het vaccin door het lichaam omgezet en
afgebroken?
4) Eliminatie/Excretie: op welke manier wordt de
inhoud van het vaccin door het lichaam uitgescheiden?
200. Bij de ontwikkeling van een vaccin worden deze vragen normaliter grondig onderzocht. Doorgaans
vindt een dergelijk onderzoek in eerste instantie plaats via dierproeven. Na een positieve uitkomst
wordt dit vervolgens onderzocht bij een kleine groep proefpersponen. Zijn ook na dit onderzoek
de uitkomsten positief, dan wordt aangevangen met het eigenlijk klinisch onderzoek.
201. De enige farmacokinetische onderzoeksdata die bekend zijn ten aanzien van het vaccin van Pfizer
volgen uit een door Pfizer verrichte dierproefstudie. Haar onderzoeksrapportage werd online
gepubliceerd nadat zij in 2020 op basis van de onderzoeksdata in Japan de emergency use authorization goedkeuring had aangevraagd.41
202. Het onderzoek van Pfizer spitste zich toe op de vraag op welke wijze haar vaccin zich verspreidde
doorheen het lichaam na de inenting en op welke wijze het vaccin werd uitgescheiden door het
lichaam. De resultaten die naar voren kwamen uit dit onderzoek zijn erg verontrustend. Hieruit
blijkt opnieuw dat zowel Pfizer als de overheid op de hoogte moet zijn geweest van de ernstige
bijwerkingen van het vaccin en dit zelfs nog voor de start van het klinisch onderzoek door Pfizer.
Met name betreft dit het optreden van bloedklontering in het lichaam.
203. In hun artikel ‘The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity’42 hebben dr. Sucharit
Bhakdi MD en dr. Michael Palmer MD de dierproef studie van Pfizer gedetailleerd geanalyseerd.
Bijlage 11 bevat een kopie van dit artikel.
204. Tijdens de dierproef studie had Pfizer ratten geïnjecteerd met haar vaccin. In dit kader werd gebruik
gemaakt van een oplichtende stof (luciferase). Hiermee kon de weg die het vaccin aflegde doorheen
het lichaam worden gevolgd. Op basis van haar eigen onderzoeksdata kwamen uiteindelijk de
volgende ernstige risico’s naar voren:
- het ontstaan van bloedstolling kort na de inenting, hetgeen zou kunnen leiden tot
hartaanvallen, beroertes en veneuze trombose;

https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf
en (in het Engels): https://archive.org/details/pfizer-confidential-translated/page/1/mode/2up
42 https://www.semanticscholar.org/paper/The-Pfizer-mRNA-vaccine%3A-pharmacokinetics-andPalmer-Bhakdi/4ad386de8cca519b59a502569c81e4a380a01b5a
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- het optreden van ernstige schade aan de vrouwelijke vruchtbaarheid;
- het optreden van ernstige schade aan zuigelingen die borstvoeding krijgen;
- het optreden van cumulatieve toxiciteit na meerdere inentingen.
205. Vanwege de technisch wetenschappelijke aard van
het artikel, wordt in dit verband volstaan met een
verwijzing naar het artikel van dr. S. Bhakdi en dr.
M. Palmer.
206. Beide deskundigen stellen dat alle hiervoor opgesomde risico’s zich in de praktijk aantoonbaar
voordoen bij gevaccineerde personen. Dit blijkt uit
de wereldwijd gerapporteerde en geregistreerde
bijwerkingen na de inenting met het vaccin van
Pfizer.
Afbeelding uit het onderzoeksrapport van Pfizer
– 3 ratten na de inenting met het vaccin, de
verspreiding van het vaccin in het lichaam.

3.3. Wat is inmiddels bekend over het vaccin?

44

207. Via wetenschappelijke onderzoeken, uitlatingen van klokkenluiders en verklaringen van Pfizer zelf
vernemen wij steeds meer over de inhoud en werking van het vaccin. Hieronder gaan wij in op de
feiten die tot nog toe bekend zijn.
3.3.1. Geen vaccin
208. Pfizer heeft haar vaccin niet ontwikkeld op basis van een echt virus. Hiermee wordt bedoeld een
virus dat daadwerkelijk is geïsoleerd uit een patiënt. De CEO van Pfizer, de heer Albert Bourla,
heeft dit zelf meermaals erkend. Naar eigen zeggen is het vaccin ontwikkeld op basis van een zelf
geconstrueerd ‘pseudo-virus’ (wat dit dan ook moge zijn).
209. Zo stelt de heer Bourla in een interview met de Amerikaanse CNBC:43
“Yes, the data that we received are the data that we got from what we call a pseudo-virus, so
it is not a real virus but a virus that we have constructed in our labs.”
210. Dit leidt tot de logische vraag hoe Pfizer op basis van een zelf geconstrueerd pseudo-virus een
werkzaam vaccin tegen COVID-19 heeft kunnen ontwikkelen.

43https://rumble.com/vux40j-pfizer-ceo-albert-bourla-says-they-studied-a-virus-they-created-in-a-

labora.html
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211. Nog opmerkelijker is de eigen verklaring van de heer Bourla dat het vaccin van Pfizer niet of
nauwelijks effect heeft bij COVID-19. Zo stelt hij tijdens een interview op 11 januari 2022:44
“We know that the first two doses offer very limited protection, if any, against hospitalization
and deaths. And less protection against infection”.
212. Dat het vaccin van Pfizer niet werkt tegen COVID-19 is niet zo verwonderlijk als wij uitgaan van het
gegeven dat het niet is ontwikkeld op basis van een echt SARS-CoV-2 virus. Desondanks lijken Pfizer
en de overheid een interessant verdienmodel te hebben gevonden in de periodiek terugkerende
‘boosterrondes’.
213. Ook mevrouw Rochelle Walensky, Directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC)
heeft dit feit meermaals bevestigd. Zij gaf onder meer op 27 juli 2021 tijdens een interview door
CNN aan dat überhaupt geen van de goedgekeurde COVID-19 vaccins immuniteit bieden. Volgens
haar zijn geen van de vaccins in staat zijn om te voorkomen dat gevaccineerden COVID-19 krijgen,
dan wel dat zij het virus verspreiden. Om die reden moet volgens haar ook na de inenting iedereen
gewoon het mondmasker blijven dragen.45
214. Uit deze persoonlijke uitspraken volgt opnieuw dat er geen enkele reden bestaat om iemand in te
enten met het vaccin van Pfizer, laat staan kinderen. Zelfs de eigen CEO van Pfizer stelt dat de
toegevoegde waarde van het vaccin nihil is.
215. Daarentegen komen steeds meer bewijzen boven water waaruit blijkt dat het vaccin bijzonder
schadelijk is. Om die reden waarschuwen steeds meer medisch-wetenschappelijk deskundigen
nadrukkelijk voor de gevaren. Evenals de artsen en wetenschappers van het CCCA, nemen deze
deskundigen gemotiveerd de stelling in dat het vaccin niet als een echt vaccin kan worden
beschouwd. Zij roepen op om per direct te stoppen met het inenten van kinderen (en overigens
alle mensen).
216. Opvallend is dat alle deskundigen die zich kritisch uitlaten over het vaccin van Pfizer worden
gecensureerd door de ‘mainstream’ (sociale) mediakanalen. Ook valt op dat hun uitlatingen online
meteen worden gecorrigeerd of dat zij als ongeloofwaardig worden weggezet door de welbekende
‘fact checkers’.46 Deze fact checkers zijn kort gezegd webpagina’s die zijn gelieerd aan de farmaceutische industrie, de overheden of de media en die zich profileren als objectieve informatiebronnen.
217. Naar eigen zeggen zijn de fact checkers erop gericht om ‘de verspreiding van desinformatie en
complottheorieën’ tegen te gaan. In werkelijkheid hebben zij specifiek tot doel om al hetgeen niet
strookt met het vaccinatiebeleid van de overheid en de strategie van de farmaceutische bedrijven
te verhullen. In de praktijk leidt dit ertoe dat veel kinderen en hun ouders verstoken blijven van
https://rumble.com/vsdqpv-pfizer-ceos-covid-bombshell-two-shots-offers-very-limitedprotection-if-any.html
45 https://rumble.com/vkscco-cdcs-dr.-rochelle-walensky-admits.html
46 Enkele voorbeelden zijn factchecknederland.afp.com, factcheck.org, Knack.be,
Factcheck.vlaanderen en Reuters Fact Check
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belangrijke objectieve informatie over het vaccin van Pfizer. Zij krijgen slechts te horen dat het
vaccin volkomen veilig is.
218. Een van deze deskundigen betreft de eerder genoemde dr. Mike Yeadon. In tal van interviews en
eigen online video’s stelt dr. Yeadon dat het vaccin van Pfizer nooit op de markt had mogen
komen.47 Zelf vindt hij de wijze waarop Pfizer heeft gehandeld uitermate kwalijk. In een van zijn
video’s merkt hij zelfs op dat hij per direct zijn ontslag zou aanbieden als hij op dit moment nog als
vicepresident werkzaam zou zijn geweest bij Pfizer.
219. Volgens de heer Yeadon is het vaccin van Pfizer in geen enkel opzicht te vergelijken met een van
de klassieke vaccins zoals wij deze van oudsher kennen, bijvoorbeeld ter bescherming tegen de
pokken of de mazelen. Deze klassieke vaccins zijn volgens hem uitermate veilig, omdat zij uitvoerig
en langdurig zijn getest alvorens gebruik. Deze vaccins leiden in de praktijk dan ook niet of
nauwelijks tot noemenswaardige bijwerkingen. Door de aanwakkering van het immuunsysteem
bieden de vaccins bovendien langdurige bescherming tegen de specifieke ziekte waarvoor zij zijn
ontwikkeld. De meeste klassieke vaccins bevatten dood of sterk afgezwakt virus.
220. Bij het vaccin van Pfizer is hiervan geen sprake. Daarentegen is volgens dr. Yeadon sprake van
gentherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een mRNA-technologie die nooit eerder in de
geschiedenis is toegepast bij mensen. Voorafgaand is onvoldoende onderzoek verricht naar de
veilige werking van het vaccin in het lichaam. Om die reden waarschuwt hij al vanaf het begin voor
de bijwerkingen die kunnen optreden bij de toediening van het vaccin aan kinderen.
221. Evenals de CCCA, wijst ook dr. Yeadon erop dat het doorgaans 10 jaar duurt om volgens een
gereguleerd proces een veilig vaccin te ontwikkelen. Volgens hem is het eenvoudigweg onmogelijk
om in minder dan een jaar tijd de veiligheid en effectiviteit van een vaccin voldoende in kaart te
brengen. Hierbij stelt hij dat op het moment waarop het vaccin van Pfizer tot de markt is toegelaten
pas 1/3e deel van Fase 3 van het klinisch onderzoek was voltooid. Hij stelt zich dan ook op het
standpunt dat sprake is van een grootschalig medisch-wetenschappelijk experiment, waarbij het
vaccin op hoop van zegen bij miljoenen kinderen is geïnjecteerd.
222. Dr. Yeadon geeft aan dat 75% van alle ernstige bijwerkingen die na inenting met het vaccin in de
praktijk optreden bestaan uit trombo-embolische aandoeningen, waaronder bloedstollingen. Ook
duidt hij op de gevaren voor onvruchtbaarheid en menstruatieproblemen bij vrouwen en voor
myocarditis bij jongere mannen. Volgens hem zijn alle opgetreden aandoeningen na de inenting
direct te relateren aan de wijze waarop Pfizer haar vaccin heeft ontworpen. Hij stelt dat kinderen
in de praktijk 50 keer meer risico lopen om te overlijden aan de gevolgen van het vaccin dan aan
COVID-19 zelf.48

47
48

https://www.bitchute.com/search/?query=yeadon&kind=zieo
https://www.bitchute.com/zieo/iXIYUFhve1jS/
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3.3.2. Schadelijke werking spike-eiwit
223. Volgens dr. Yeadon weet niemand wat de lange termijn bijwerkingen zijn van het vaccin van Pfizer.
Bij de werking van het vaccin treden in ieder geval ‘two major issues’ op. Deze issues mogen in
geen geval mag worden onderschat.49
224. Het eerste aandachtspunt bestaat erin
dat het vaccin gebruik maakt van het
spike-eiwit van het SARS-CoV-2 virus.
Pfizer heeft dit spike-eiwit ‘gecodeerd’ in
haar vaccin. Dit vanuit de gedachte dat
het lichaam van de gevaccineerde
persoon, in dit geval het kind, na de
inenting met haar vaccin vervolgens zelf
spike-eiwit zou aanmaken.
225. Dr. Yeadon stelt dat Pfizer de actieve werking van dit spike-eiwit heeft onderschat. Zo is inmiddels
bekend dat dit spike-eiwit op oncontroleerbare wijze rondgaat in het lichaam van het kind en hier
onder meer bloedstollingen en bloedklonteringen veroorzaakt, met alle schadelijke gevolgen van
dien.
47

226. Het tweede aandachtspunt bestaat erin dat het vaccin van Pfizer, anders dan de klassieke vaccins,
bij verschillende gevaccineerde personen een verschillende werking vertoont. Zo maken sommige
kinderen na de inenting gedurende een langere periode een grote hoeveelheid spike-eiwit aan in
hun lichaam, terwijl andere gevaccineerde kinderen weinig spike-eiwit aanmaken. Ook dit proces
is volgens dr. Yeadon niet controleerbaar. Pfizer heeft dit proces nooit onderzocht.
227. Kortom, het is niet bekend hoe het spike-eiwit zich precies verspreidt in het lichaam en hoeveel
spike-eiwit in het lichaam wordt aangemaakt. In de praktijk uit zich dit door het feit dat sommige
kinderen na de inenting ernstige bijwerkingen ervaren en zelfs komen te overlijden, terwijl andere
gevaccineerde kinderen niet of nauwelijks bijwerkingen (op de korte termijn) lijken te ervaren.
228. Een andere deskundige die zich reeds vanaf het begin kritisch uitlaat over het vaccin van Pfizer is
dr. Peter A. McCullough, een bekende Amerikaanse cardioloog.50 Dr. McCullough was onder meer
vicepresident interne geneeskunde aan het Baylor University Medical Center en hoogleraar aan de
Texas A&M University. Dr. McCullough wordt beschouwd als een van de meest gereputeerde
experts binnen zijn vakgebied.
229. Ook dr. McCullough stelt in zijn vele interviews dat het vaccin van Pfizer een experimenteel middel
is, dat onder meer leidt tot myocarditis en dus tot bijzondere risico’s.51

49
50
51

https://www.bitchute.com/zieo/FPehpfdTleDo/
https://www.uscjournal.com/authors/peter-mccullough
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230. Dr. McCullough licht hierbij toe dat het vaccin
zogeheten lipide nano-deeltjes (‘lipid nanoparticles’) bevat. Deze nano-deeltjes dienen
ervoor te zorgen dat de genetische code van
Pfizer tot in de lichaamscellen wordt gebracht.
Deze lipide nano-deeltjes dringen echter door
tot in het hart. Vervolgens maakt het hart het
spike-eiwit aan, waarna het eigen lichaam als
gevolg hiervan het hart gaat ‘aanvallen’.
231. Hij wijst erop dat als gevolg hiervan veel kinderen hartspierontsteking en hartfalen ontwikkelen,
met het risico dat zij in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en zelfs komen te overlijden.
232. In een andere video stelt dr. McCullough, evenals dr. Yeadon, dat de kans dat kinderen overlijden
aan de gevolgen van het vaccin van Pfizer merkbaar hoger ligt dan dat zij COVID-19 krijgen.52 Met
name bij kinderen is het risico op de ontwikkeling van myocarditis vele malen groter dan enig
gezondheidsvoordeel dat het vaccin hen überhaupt zou kunnen opleveren.
233. Ook de Franse viroloog dr. Prof. Luc Montagnier, Nobelprijs winnaar en emeritus hoogleraar
verbonden aan het Pasteur Instituut, sluit zich hierbij aan. Dr. Montagnier heeft zich steeds een fel
tegenstander getoond van het inenten van kinderen met het vaccin van Pfizer.
234. Tijdens de eerder genoemde Parlementaire enquête van het Luxemburgs Parlement sprak ook
dr. Montagnier zijn grote verontwaardiging hierover uit.53 Ook hij stelt dat het vaccin niet als een
gewoon vaccin kan worden gezien, maar dat sprake is van vergif. Zo merkte hij hierover op (vrij
vertaald):
"Momenteel is er een discussie gaande over de medische ethiek, op basis van het beginsel
‘Primum non nocere’ van Hippocrates [‘niet schaden van de patiënt’]. Wij moeten de ethiek van
de geneeskunde eerbiedigen en patiënten verzorgen en genezen, niet hen doden. Wat vandaag
gebeurt, is precies het tegenovergestelde. Nu zien we een massale marketingcampagne, met
als doel dodelijke producten te verkopen en op te dringen. Deze producten doden mensen op
leeftijd en ook jongeren, nu zelfs kinderen. Deze ‘vaccins’ zijn puur vergif. Het zijn geen echte
vaccins. De mRNA-techniek zorgt ervoor dat de boodschap [lees: de genetische code] volledig
ongecontroleerd door het hele lichaam wordt getranscribeerd. Niemand weet waar deze
boodschappen terecht zullen komen. Daarom is dit onbekend en zorgwekkend. Meer dan een

https://www.bitchute.com/zieo/ZIEQvEJPc3X6/
https://rumble.com/vskcpn-intervention-du-pr-luc-montagnier-au-parlement-duluxembourg.html en https://www.wort.lu/fr/luxembourg/un-prix-nobel-de-medecine-pourdefendre-la-liberte-vaccinale-61dea517de135b9236dbb752
52
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jaar geleden werd een artikel gepubliceerd waaruit bleek dat deze boodschappen prionen54
bevatten. Deze kunnen op onvoorspelbare wijze veranderingen in proteïnen aanbrengen."
235. Ook dr. Charles Hoffe MD, als chirurg verbonden aan het College of Physicians and Surgeons of
British Colombia met ruim 28 jaar expertise op zijn terrein, toont zich kritisch ten aanzien van het
inenten van kinderen met het vaccin van Pfizer. Samen met collega’s geeft hij lezingen hierover,
met als doel mensen te waarschuwen voor de gevaren.
236. Op basis van zijn eigen vaststellingen bij patiënten, kwam dr. Hoffe tot de conclusie dat de inenting
met het vaccin leidt tot een verstopping in de haarvaten. Haarvaten zijn zeer kleine bloedvaatjes
die zich rondom de organen bevinden, waarbij zij zuurstof en voedingsstoffen aan de organen
afleveren en afvalstoffen afvoeren. Via D-dimeer bloedtesten heeft dr. Hoffe gecontroleerd in
hoeverre zijn gevaccineerde patiënten last kregen van bloedklontering in het lichaam.
237. Naar aanleiding hiervan stelt hij hierover:55
“So far I’ve got 62 percent positive elevated D-dimer, which means that the blood clots are not
rare. That’s what the so-called experts keep telling us: ‘The clots are rare.’ The big ones are
rare, but the small ones are clearly happening in the majority of people, 62 percent.”
49

238. Volgens dr. Hoffe zijn de aanwezige bloedklonters door hun zeer kleine microscopische omvang
moeilijk te detecteren in het lichaam. Hij stelt dat deze bloedklonters worden veroorzaakt door de
mRNA-moleculen in het vaccin van Pfizer, die ervoor zorgen dat spike-eiwit in het lichaam wordt
aangemaakt. Dit spike-eiwit hecht zich op haar beurt aan de celwanden van de cel, met gevolg dat
de bloedstroom wordt belemmerd en de bloedvaten worden beschadigd:
“So normally the cells that surround your blood vessels have to be very, very smooth to enable
good and unimpeded flow of blood, but as soon as you’ve got all these little spike proteins that
become part of the cell wall it’s now a rough surface. It’s going to be like a very coarse
sandpaper. It’s now what the platelets are going to interpret as a damaged vessel. It’s no longer
smooth. It’s rough. So clotting is inevitable because the platelets that come down that vessel
are going to hit a rough spot and assume this must be a damaged vessel. This vessel needs to
be blocked to stop the bleeding. That’s how our clotting works. So…because of this and because
of the nature of this, clots are inevitable, because of these spike proteins in the capillary
networks.”
239.

Volgens dr. Hoffe kunnen de gevolgen fataal zijn, in die zin dat deze bloedklonteringen uiteindelijk
kunnen leiden tot het overlijden. Dit door de ontwikkeling van zogeheten ‘pulmonale arteriële
hypertensie’ oftewel een aandoening van de kleine bloedvaten die zich uiten in een verhoogde

Prionen zijn verwekkers van ernstige herseninfecties, vaak met dodelijke afloop. Zij worden
verantwoordelijk gehouden voor een groep chronische progressieve neurodegeneratieve
aandoeningen, waaronder Kuru, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en het Gerstmann-StraüsslerScheinkersyndroom. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/creutzfeldt-jakob-ziekte-van
55https://www.infowars.com/posts/shock-doctor-warns-that-majority-of-vaccinated-patients-couldhave-permanent-heart-damage-some-may-die-within-three-years/
54
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bloeddruk. Na verloop van tijd zal het kind te maken krijgen met hartfalen, als gevolg van de
verhoogde vasculaire weerstand via de longen:
“So those people are going to develop something called ‘pulmonary artery hypertension’ – high
blood pressure in their lungs, and the concern with that is that those people will probably all
develop right sided heart failure within three years and die because they now have increased
vascular resistance through their lungs.”
240. Zo ook wees Dr. Byram W. Bridle PhD, Hoogleraar Viral Immunology aan de Canadese University
of Guelph, op de gevaren van het vaccin van Pfizer. In zijn uitgebreid rapport ‘COVID-19 Vaccines
and Children: A Scientist’s Guide for parents’56 gaat hij gedetailleerd in op de schadelijke werking
van het spike-eiwit in het lichaam. Hierbij bespreekt hij de wijze waarop het spike-eiwit zich
verplaatst doorheen het lichaam.
241. Over de werking van het vaccin stelt dr. Bridle:
“This vaccine relies on technology that, prior to the COVID-19 pandemic, was not previously
used in humans, except in small-scale clinical trials (such as a clinical trial of a rabies mRNA
vaccine). The backbone of the Pfizer BioNTech vaccine is a lipid nanoparticle (a small bubble of
fat). Inside the nanoparticle is a ‘messenger ribonucleic acid’ (mRNA). This is a tiny piece of
genetic material that provides the instructions for a cell to manufacture a modified version of
the SARS-CoV-2 spike protein. When these nanoparticles are injected into the body, they are
intended to fuse with cells with which they come into contact. When this happens, the mRNA
migrates from the lipid nanoparticle and into the cell and the cell ‘machinery’ then uses this
mRNA ‘blueprint’ to manufacture the modified version of the SARS-CoV-2 spike protein. This
protein is the ‘thing 1’ that provides one of the two signals required for the immune system to
become activated. It is not entirely clear what provides ‘thing 2’. However, mRNA vaccines
promote inflammation that can cause injury to normal tissue. When cells are injured, they
release ‘danger signals’. This might be what is providing the second signal (‘thing 2’) needed to
induce an immune response. Pfizer’s vaccine has been associated with anaphylactic reactions
in a small subset of individuals. These are serious allergic reactions that can be lifethreatening.”
242. Volgens dr. Bridle veroorzaakt het vaccin van Pfizer ontstekingen in het lichaam, die schade aan
het weefsel kunnen toebrengen. Het vaccin kan leiden tot dodelijke allergische reacties. Over de
mogelijke effecten van het spike-eiwit, stelt hij nog:
“When the spike protein binds to these receptors, there are several events that can take place:
1. Proteins (called ‘complement proteins’) that are part of our innate immune system can get
activated, causing inflammation that can damage or destroy the cells lining blood vessels
and/or platelets. Platelets that are required for clotting of blood also express ACE2 receptors
that can bind with spike protein with dire consequences. Damage and destruction of platelets
56https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-15-
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can cause their numbers to go down (a condition known as "thrombocytopenia"), and if platelet
counts get too low and blood vessels are damaged, bleeding cannot be stopped. Therefore, the
spike protein can potentiate bleeding.
2. Binding of the spike protein to platelets can also cause the platelets to become activated.
Activated platelets tend to clump, which can lead to the formation of clots. There is evidence
that the spike protein can interact with other proteins in the blood to promote clotting. As such,
the spike protein can promote blood clotting.
3. Spike proteins binding to the cells that line our blood vessels can cause these cells to express
proteins (known as ‘caspases’) that can cause the cells to die. This is similar to findings from
the 2002-2004 SARS outbreak where the spike protein from the original SARS-CoV could cause
cells to die when it was being manufactured inside of them. Dying cells that have been
manufacturing the vaccine-encoded spike protein would release free spike protein or portions
thereof.
4. Spike proteins binding to the cells that line our blood vessels can cause these cells to
overproduce cell-signaling cytokines that can potentially contribute to dangerous ‘cytokine
storms’ (overly robust and severe inflammation). Of additional concern is the knowledge that
the spike protein is capable of dissociating into two parts and these smaller subunits (S1 and
S2) can cross the blood-brain barrier where they can potentially cause damage in the brain.
Conclusion: The spike protein, if it gets into circulation, has the potential to cause damage to
the cardiovascular system and other tissues.”
243. Volgens dr. Bridle kan het aangemaakt spike-eiwit in het lichaam leiden tot ernstige bloedingen en
bloedklonteringen, cel doding, gevaarlijke cytokinestormen, hersenaandoeningen en schade aan
het cardiovasculair systeem.
244. De hiervoor geciteerde deskundigen vormen slechts een kleine greep uit het groot aantal experts
dat zich ernstig zorgen maakt over de werking van het vaccin. Op basis van wetenschappelijke
onderzoeken en studies komen zij allen tot gelijkaardige conclusies. Hierdoor nemen wereldwijd
de bewijzen over de schadelijkheid van het vaccin in een rap tempo toe.
3.3.3. Aanwezigheid grafeenoxide
245. Hiernaast ontstaat steeds meer bewijs van het feit dat het vaccin van Pfizer toxische stoffen bevat.
Deze stoffen kunnen bijzonder schadelijk zijn voor de kinderen die worden ingeënt met het vaccin.
Opvallend is dat deze stoffen niet zijn opgenomen in de ingrediëntenlijst en de officiële bijsluiter
van het vaccin. Ook anderszins heeft Pfizer nooit iets geopenbaard hierover.
246. Een van deze giftige stoffen betreft grafeenoxide, waarvan de werking schade veroorzaakt aan het
celmembraan en zelfs kan leiden tot overlijden. Het gebruik van grafeenoxide in mensen is dan
ook niet toegestaan. Volgens de Europese database European Chemicals Agency (ECHA) wordt
grafeenoxide beschouwd als een gevaarlijke stof.
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247. Dit is niet zonder reden. Op basis van een onderzoek dat in 2012 is verricht via de universiteit van
Edinburgh, is gebleken dat reeds het inhaleren van grafeen nano-deeltjes het risico op longschade
merkbaar vergroot.57
248. Een andere studie uit 201358 toonde aan dat microscopische deeltjes grafeen makkelijk een
celmembraan kunnen penetreren en op deze wijze de menselijke celdeling kunnen verstoren. De
deeltjes komen in de longen terecht en kunnen door hun langwerpige vorm en grootte niet worden
geweerd door het natuurlijk immuunsysteem van het lichaam. Zij ‘prikken’ zich vast in de cellen,
verstoren de celdeling en veroorzaken op lange
termijn aandoeningen als longontstekingen,
tumorgroei in de longen en longkanker.
249. Uit een studie van The Brown University uit
2014 kwam naar voren dat grafeen onbewust
kan worden geïnhaleerd, maar ook dat het
bewust en doelgericht bij mensen kan worden
geïnjecteerd.59
52

Grafeen nano-deeltje dat een celmembraan
penetreert.

250. In een wetenschappelijk artikel dat is gepubliceerd op 31 oktober 201660 gaan de betreffende
onderzoekers nader in op de eigenschappen van grafeen nanodeeltjes. Volgens hen stellen deze
eigenschappen de deeltjes in staat om het celmembraan te beschadigen.
251. Op 11 juli 2020 heeft een onderzoeksteam
van Chinese wetenschappers, verbonden
aan onder meer de Chinese Academy of
Sciences, het peer-reviewed artikel ‘Blood
exposure to graphene oxide may cause
anaphylactic death in non-human
primates’ gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Elsevier.61 Op basis van
dierproeven met muizen en apen hadden
de onderzoekers het schadelijk effect van
grafeenoxide op het bloed van de dieren
onderzocht.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22195731/ en
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-17090892 en
https://www.chemistryviews.org/details/news/1499843/Graphene_New_Risk_to_the_Respiratory_
System.html
58 https://www.pnas.org/content/early/2013/07/09/1222276110
59 https://newatlas.com/graphene-bad-for-environment-toxic-for-humans/31851/
60 https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
61 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013220300918
57
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252. De onderzoekers gebruikten tijdens de dierproefstudie de maximaal veilige startdosis grafeenoxide. Uit de studie kwam naar voren dat het gebruik van grafeenoxide in het lichaam kon leiden
tot anafylactische shock, met de dood tot gevolg. Zo stelden de onderzoekers vast dat 7 van de
121 muizen (mortaliteitspercentage 5,8%) overleed binnen 12 uur na intraveneuze toediening
van grafeenoxide. 1 van de 5 apen (mortaliteitspercentage 20%) overleed al na 1,5 uur.
253. Op basis van een uitgevoerde studie die op 21 oktober 2020 is gepubliceerd in de Elsevier Public
Health Emergency Collection,62 is vastgesteld dat materialen die zijn gebaseerd op grafeen ‘een
enorme potentie hebben bij de bestrijding van COVID-19’. Zo stelt het artikel:
“In de afgelopen jaren hebben grafeen en grafeen gerelateerde materialen (GRM's) enorme
aandacht van de onderzoekers getrokken vanwege hun brede spectrumeigenschappen, zoals
een groot oppervlak, hoge elektrische mobiliteit en geleidbaarheid, uitstekende mechanische,
elektrochemische en piëzo-elektrische eigenschappen en werkzaamheid tegen microben en
virussen.”
254. Slaan wij de database van de World Intellectual Property Organization (WIPO)63 erop na, dan blijkt
hieruit dat het Chinees bedrijf Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology
Co. Ltd. op 27 september 2020 een patentaanvraag met patentnummer 202011031367.1 heeft
ingediend bij de WIPO. Op dat moment verkeerde het vaccin van Pfizer in de ontwikkelingsfase.
De ingediende patentaanvraag ziet op de ontwikkeling van een COVID-19 vaccin dat grafeenoxide
gebruikt als drager (‘Nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier’).64
Het patent is met publicatienummer 112220919 door de WIPO gepubliceerd op 15 januari 2021.
Bijlage 12 bevat een print screen van de toelichtende tekst op haar website.
255. Ter toelichting op de patentaanvraag stelt de website van de WIPO:
“The invention belongs to the field of nano materials and biological medicines, and relates to a
vaccine, in particular the development of a 2019-nCoV coronavirus nuclear recombinant nano
vaccine. The invention also comprises a preparation method of the vaccine and application of
the vaccine in animal experiments. The novel coronavirus vaccine contains graphene oxide,
carnosine, CpG and novel coronavirus RBD; The carnosine, the CpG and novel coronavirus RBD
are combined on a framework of the graphene oxide; the coding sequence of the CpG is as
shown in SEQ ID NO 1; and the novel coronavirus RBD refers to that a novel coronavirus protein
receptor binding region can generate a high-titer specific antibody aiming at the RBD in a
mouse body, and strong support is provided for prevention and treatment of the novel
coronavirus.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7577689/
Het WIPO is een internationale organisatie gelieerd is aan de Verenigde Naties, dat zich richt op
de bescherming van intellectuele eigendomsrechten wereldwijd.
64https://patentscope2.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CN317065497&tab=PCTDESCRIPTION
ook terug te vinden via https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
62
63
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256. Uit de hiervoor geschetste onderzoeken en wereldwijde patentaanvraag volgt dat al langere tijd
onderzoek wordt verricht naar de (schadelijke) werking van grafeenoxide in het lichaam. In dit
verband is in ieder geval geëxperimenteerd met het gebruik van grafeenoxide bij dieren. Hoewel
uit de toelichting op het patent voor het COVID-19 vaccin lijkt te volgen dat het onderliggend
experiment ziet op het verrichten van dierproeven (muizen), is het slechts een kleine stap om het
gebruik van grafeenoxide ook toe te passen bij mensen. Inmiddels lijkt het erop dat dit laatste
inderdaad heeft plaatsgevonden.
257. Op 28 juni 2021 publiceerde Prof. Dr. Pablo Campra, hoogleraar in de chemische en biologische
wetenschap en verbonden aan de Spaanse universiteit in Almeria, met zijn onderzoeksteam het
interim rapport ‘Graphene Oxide detection in aqueous suspension, observational study in optical
and electron microscopy’.65 In het kader van hun onderzoek hadden dr. Campra en zijn collega’s
via elektronenmicroscopie een sample van het vaccin van Pfizer onderzocht. Deze microscopische
techniek vormt een gebruikelijke methode om grafeen nano-deeltjes te identificeren en in beeld
te brengen. Bijlage 13 bevat een kopie van het interim rapport.
258. Met (op dat moment) nog enig voorbehoud, concludeerden de onderzoekers in hun rapport:
“1. Microscopic study of the sample provides strong evidence for the probable presence of
graphene derivatives, although microscopy does not provide conclusive evidence. The definitive
identification of graphene, oxidized graphene (GO) or reduced oxidized graphene (rGO) in the
RD1 sample requires the STRUCTURAL CHARACTERIZATION through the analysis of specific
spectral standard sample comparable to those published in literature and those obtained from
the standard sample, obtained with spectroscopic techniques such as XPS, EDS, NMR, FTIR or
Raman, among others.(…)”
259. Het interim rapport bevat meerdere microscopische afbeeldingen, waaruit de aanwezigheid van
grafeenoxide nano-deeltjes in het vaccin van Pfizer blijkt.

Microscopische afbeeldingen uit het interim rapport, waarop grafeenoxide nano-deeltjes zichtbaar zijn in
het vaccin van Pfizer.

65

https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf
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260. Op 2 november 2021 publiceerde ditzelfde onderzoeksteam onder leiding van Prof. Campra haar
uitgebreid technisch (vervolg)rapport ‘Detection of Graphene in COVID-19 vaccines by microRAMAN spectroscopy’.66 Bijlage 14 bevat een kopie van dit rapport.
261. Via de toepassing van onder meer de micro-Raman spectroscopietechniek, stelde het onderzoeksteam deze keer zonder twijfel vast dat de lipide nano-deeltjes in het vaccin van Pfizer grafeenoxide
bevatten. Zoals eerder aangegeven, vormen deze lipide nano-deeltjes binnen de door Pfizer
toegepaste mRNA-technologie het ‘afleveringsmechanisme’ om het spike-eiwit te vervoeren naar
de lichaamscellen.

Print screens uit het technisch vervolgrapport van Prof. Campra. Microscopische afbeeldingen van
grafeenoxide nano-deeltjes in het vaccin van Pfizer.

262. Het onderzoeksteam stelt concluderend in haar rapport:
“We present here our research on the presence of graphene in covid vaccines. We have
carried out a random screening of graphene-like nanoparticles visible at the optical
microscopy in seven random samples of vials from four different trademarks, coupling images
with their spectral signatures of RAMAN vibration.
By this technique, called micro-RAMAN, we have been able to determine the presence of
graphene in these samples, after screening more than 110 objects selected for their
graphene-like appearance under optical microscopy. Out of them, a group of 28 objects have
been selected, due to the compatibility of both images and spectra with the presence of
graphene derivatives, based on the correspondence of these signals with those obtained from
standards and scientific literature. The identification of graphene oxide structures can be
regarded as conclusive in 8 of them, due to the high spectral correlation with the standard.
In the remaining 20 objects, images coupled with Raman signals show a very high level of
compatibility with undetermined graphene structures, however different than the standard
used here.
This research remains open and is made available to scientific community for discussion. We
make a call for independent researchers, with no conflict of interest or coaction from any
institution to make wider counter-analysis of these products to achieve a more detailed
knowledge of the composition and potential health risk of these experimental drugs,
reminding that graphene materials have a potential toxicity on human beings and its
presence has not been declared in any emergency use authorization.”

66

https://www.truthwarriors.info/l/dr-campra-proves-graphene-oxide-in-covid-vaccines/
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263. De onderzoekers laten er geen misverstand over bestaan dat meerdere onderzochte samples van
het vaccin grafeenoxide bevatten. Zij stellen hierbij dat de aanwezige grafeenoxide giftig kan zijn
voor mensen. Ook merken zij op dat Pfizer de aanwezigheid van grafeenoxide in haar vaccin niet
heeft kenbaar gemaakt bij het EMA in het kader van haar versnelde goedkeuringsaanvraag.
264. Deze bevindingen van het onderzoeksteam van Prof. Campra zijn bevestigd door meerdere
wetenschappelijk deskundigen. Onder hen bevindt zich de Amerikaanse wetenschapper dr. Robert
Young PhD. Dr. Young heeft zijn uitgebreide analyserapport ‘Scanning & Transmission Electron
Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 vaccins’ gepubliceerd op 20 augustus 2021 en
geüpdatet op 1 oktober 2021.67 Bijlage 15 bevat een kopie van dit rapport.
265. Over de microscopische onderzoeksmethodes die hij tijdens zijn onderzoek heeft toegepast om de
aanwezigheid van grafeenoxide in het vaccin van Pfizer te detecteren, stelt dr. Young in zijn
rapport:
“Four “vaccines” were analyzed which are the Pfizer-BioNTech, (…), using different
instrumentation and protocols of preparation according to new nano particulate technological
approaches. The different instrumentation includes Optical Microscopy, Bright-Field
Microscopy, pHase Contrast Microscopy, Dark-Field Microscopy, UV absorbance and
Fluorescence Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy, Transmission Electron Microscopy,
Energy Dispersive Spectroscopy, X-ray Diffractometer. Nuclear Magnetic Resonance
instruments were used to verify the “vaccines” morphologies and contents. For the hightechnology measurements and the care of the investigation, all the controls were activated and
reference measurements adopted in order to obtain validated results.”
266. In zijn rapport laat Dr. Young onder meer via microscopische afbeeldingen het verschil zien tussen
gezonde rode bloedcellen voorafgaand aan de inenting met het vaccin van Pfizer en de bloedklonteringen die ontstaan na de inenting met het vaccin.

Microscopische afbeelding van gezonde
rode bloedcellen

Microscopische afbeelding van het bloed na de
vaccinatie

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-grapheneoxide-in-cov-19-vaccines
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267. Op de onderstaande microscopische afbeelding links is zichtbaar dat de rode bloedcellen samenklonteren rond het grafeenoxide nano-deeltje. De afbeelding in het midden geeft een cluster van
grafeenoxide nano-deeltjes in het vaccin van Pfizer weer. De afbeelding rechts betreft een
microscopische weergave van de liposoom capsiden die de grafeenoxide nano-deeltjes bevatten
en deze vervoeren naar specifieke organen binnen het lichaam, zoals het hart en het brein.

268. Volgens alle onderzoekers bestaat een directe relatie tussen de aanwezigheid van de grafeenoxide
in het vaccin van Pfizer en de optredende gevallen van myocarditis en pericarditis in de praktijk.
269. De aanwezigheid van grafeenoxide in het vaccin van Pfizer is ook meermaals bevestigd door
dr. Jane Ruby, een medisch-wetenschappelijk onderzoekster met meer dan 20 jaar ervaring op het
vlak van medicijnontwikkeling. Dr. Ruby heeft uitgebreide kennis van de regelgeving ten aanzien
van de goedkeuringsprocedures via het EMA en de FDA.68
270. Volgens dr. Ruby is het feit dat grafeenoxide nano-deeltjes in staat zijn om een celmembraan
binnen te dringen en deze te beschadigen erg gevaarlijk. Nano-deeltjes kunnen terechtkomen in
de bloedbanen en gaan vervolgens het hele lichaam rond. Ook dr. Ruby stelt dat het vaccin van
Pfizer geen echt vaccin is.
271. Ook Karen Kingston, voormalig medewerkster van Pfizer en farmaceutisch analist, stelt dat het
vaccin van Pfizer zonder enige twijfel grafeenoxide bevat.69 Mevrouw Kingston beschikt zelfs over
schriftelijke documenten die dit aantonen. Ook zij stelt dat het vaccin niet als zodanig beschouwd
mag worden en nooit op de markt had mogen komen.
272. De mogelijkheid dat het vaccin van Pfizer grafeenoxide bevat heeft ook bij het Europees Parlement
de alarmbellen doen rinkelen. Zo heeft onder meer het Fins Europees Parlementslid, de heer Teuvo
Hakkarainen, de Europese Commissie op 30 augustus 2021 schriftelijk hierover bevraagd:70
“Subject: Do the Sars2 COVID-19 vaccines contain graphene oxide?
Graphene oxide and its toxicological risk are a hot topic in nanopharmaceutical research this
current decade. Occasionally it is claimed to be a trade secret with labile pharmaceutical
formulations, and, accordingly, there is no separate mention of it, for example, in patent

68

https://rumble.com/vjnje7-stew-peters-and-dr-jane-ruby-what-is-graphene-oxide-2319.html

69https://rumble.com/vqh10u-deadly-shot-of-graphene-oxide-in-every-covid-vaccine-and-

boosters..html
70 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003980-ASW_EN.html
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applications for Sars 2 COVID-19 vaccines. Graphene family nanomaterials (GFN) are not
approved for internal human use.
In light of this:
1. Can the Commission say whether mRNA or DNA vaccine formulations approved for use in the
EU actually contain GFN additives, even if this is not evident from the applications?
2. What practical steps does the Commission plan to take to guarantee the safety of the
population if those dealing in vaccines have not released this background information but
instead have kept it secret?”
273. Op 26 oktober 2021 heeft de Europese Commissie de vraag of het vaccin van Pfizer grafeenoxide
bevat ontkennend beantwoord. Opvallend is evenwel dat het enige argument dat de Commissie
ter onderbouwing hiervan aandraagt bestaat uit de stelling dat grafeenoxide niet als zodanig is
opgenomen in de productinformatie van Pfizer (‘Summary of product Characteristics’). Dit
document heeft Pfizer zelf opgesteld, waarna het is gepubliceerd via de website van het EMA:71
“The Commission confirms that there is no ferromagnetic or metallic material in all the
vaccine formulations approved for use in the EU.
The composition of all authorized COVID-19 vaccines is described in Section 6 of the patient
information leaflet and graphene oxide is not listed in the composition of these products:
— Comirnaty(1) — mRNA (…)
The Commission, together with the European Medicines Agency, is ensuring that COVID-19
vaccines made available in the EU correspond to high standards of safety, quality and
efficacy.”

274. Dit antwoord van de Europese Commissie is hiermee nietszeggend en allesbehalve geruststellend.
De Commissie heeft immers zelf geen onafhankelijk onderzoek verricht naar de aanwezigheid van
grafeenoxide in het vaccin van Pfizer. Zij gaat uitsluitend af op de eigen ingrediëntgegevens die
Pfizer aangeleverd heeft. Logischerwijs zal Pfizer niet uit zichzelf kenbaar maken aan het EMA dat
haar vaccin grafeenoxide bevat, aangezien zij in dat geval nooit haar voorlopige goedkeuring had
kunnen bemachtigen.
3.3.4. Antibody-Dependent Enhancement (ADE)
275. Ook de ontwikkeling van Antibody-Dependent Enhancement (ADE) na de inenting met het vaccin
van Pfizer baart zorgen. ADE is kort gezegd het verschijnsel waarbij mensen die worden ingeënt
nadat zij reeds een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt een ernstigere vorm van infectie
doormaken dan wanneer zij niet gevaccineerd zouden zijn.

71https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003980-ASW_EN.html

en
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_en.pdf
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276. Het optreden van ADE is een bekend fenomeen uit het verleden. Dat de inenting met een vaccin
juist de toename van de ziekte kan veroorzaken, is eerder al vastgesteld bij mensen die ingeënt
waren tegen het RSV-virus, het denguevirus en de mazelen. Hetzelfde geldt voor de inenting tegen
de SARS- en MERS-virussen en ook het FIP-virus (‘kattenaids’). Dit laatste virus is als coronavirus
nauw verwant aan het SARS-CoV-2 virus.
277. In het artikel ‘Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies’ gepubliceerd in het tijdschrift Nature,72 gaan meerdere wetenschappelijk onderzoekers verbonden aan
onder meer de University of Melbourne nader in op dit onderwerp.
278. De onderzoekers stellen dat het risico op ADE niet mag worden onderschat bij het gebruik van
vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus, juist vanwege de bekendheid met dit fenomeen in het kader
van de eerder genoemde virussen. In hun artikel adviseerden zij dan ook om dit risico te blijven
monitoren tijdens de ontwikkeling van de COVID-19 vaccins.
279. Ook in het artikel ‘Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines
worsening clinical disease’ gepubliceerd in The International Journal of Clinical Practice73 wordt
volop aandacht hieraan besteed. In dit artikel stelt Prof. Timothy Cardozo MD PhD, als hoogleraar
verbonden aan het Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology van de New York
University, dat het risico op ADE ‘meer dan slechts theoretisch is’. Hij is dan ook van mening dat
overheden en fabrikanten op basis van ‘informed consent’ dit risico kenbaar moeten maken
voorafgaand aan de inenting met het vaccin van Pfizer.
280. De overheid is bekend met ADE. Dit blijkt uit de schriftelijke antwoorden van minister De Jonge op
Kamervragen van Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (zie Bijlage 16).74 Op de vraag of
minister De Jonge dit verschijnsel kent en hoe groot hij de kans acht dat ADE optreedt na de
vaccinatie tegen COVID-19, antwoordt deze:
“Ja, ik ben bekend met dit fenomeen. Het komt voor bij een aantal ziekmakende virussen,
waaronder RSV en denguevirus. De antilichamen die bij ADE betrokken zijn maken dat,
wanneer het immuunsysteem een volgende keer aan de betreffende ziekte wordt blootgesteld,
een overreactie optreedt. Daarmee is de kans groter dat een persoon ernstige symptomen
krijgt als deze is besmet. Dit fenomeen is in de afgelopen 1,5 jaar niet gezien bij mensen die
een COVID-19-vaccinatie hebben ontvangen of mensen die besmet zijn geweest met het
coronavirus. Het RIVM acht de kans klein dat ADE voor SARS-CoV-2 optreedt na vaccinatie.”
en
“Wij zijn ervan op de hoogte dat het theoretisch mogelijk is dat ADE optreedt na COVID-1972
73

https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7645850/pdf/IJCP-75-e13795.pdf

74

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z16109&did=2021D4378
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vaccinatie. Er zijn in verschillende studies echter geen aanwijzingen gevonden voor verhoogde
long-pathologie na COVID-19-vaccinatie, en evenmin in de gevaccineerde populatie tot op
heden.”
281. Uit de bewoordingen van minister De Jonge blijkt niet op grond waarvan hij concludeert dat ADE
niet zou voorkomen in de praktijk en dat de kans daartoe klein is. Het is onduidelijk op welke
studies hij de stelling baseert dat slechts sprake zou zijn van een theoretische mogelijkheid.
282. Het blijkt dat minister De Jonge in dit verband enkel is afgegaan op de adviezen van het EMA en
de Gezondheidsraad:
“De Gezondheidsraad adviseert over de COVID-19-vaccinaties. Dat doet zij op basis van
wetenschappelijke inzichten, waaronder de rapportages van het EMA over de werkzaamheid,
kwaliteit én veiligheid van de COVID-19-vaccins”
en
“Er zijn inderdaad voorbeelden dat ADE respiratoire ziekte kan verergeren. Dit is aangetoond
in andere vaccinstudies, welke dan ook niet op de markt zijn verschenen. Dit is echter niet
aangetoond voor SARS-CoV-2. Het EMA ziet streng toe op de veiligheid, werkzaamheid en
kwaliteit van de vaccins. Wanneer vaccins niet aan deze strenge criteria voldoen, worden deze
ook niet toegelaten.”
283. Pfizer heeft tijdens haar klinisch onderzoek geen aandacht besteed aan het risico op ADE. Ook het
EMA en de Gezondheidsraad hebben geen zelfstandig onderzoek hiernaar verricht. Het kan dan
ook niet worden uitgesloten dat de inenting met het vaccin van Pfizer leidt tot ADE.
284. Om die reden hebben meerdere medisch-wetenschappelijk deskundigen hun zorgen hierover
geuit. Zo ook de Amerikaanse viroloog en immunoloog dr. Robert Malone, nota bene de uitvinder
van de mRNA-technologie die Pfizer toepast in haar vaccin.
285. Tijdens een COVID-19 Panel discussie, die op 24 januari 2022 plaatsvond in de Amerikaanse Senaat
en waarbij meerdere gerenommeerde artsen en wetenschappers75 aanwezig waren, stelt dr.
Malone over het risico op ADE:76
“Omicron has such low risk for disease and death. However, it has got a warning sign and it is
what Geert77 has warned about and what the FDA has acknowledged in the original documents
allowing the emergency use authorization in which they told the pharmaceutical industry that
O.a. dr. Peter McCullough, dr. Bret Weinstein, dr. Jay Bhattacharya, dr. Pierre Kory, dr. Paul
Marik en Dr. David Wiseman.
76https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/1/media-advisory-sen-johnson-to-hold-paneldiscussion-covid-19-a-second-opinion
77 Geert vanden Bossche PhD, Belgisch viroloog en vaccinoloog, als onafhankelijk onderzoeker
onder meer werkzaam geweest voor GAVI en de Bill and Melinda Gates Foundation.
75

Copyright – mr. Niels Vanaken

Bijlagen downloaden: klik hier

60

they desired that the pharmaceutical industry would investigate the risks of antibodydependent enhancement or vaccine enhanced disease. (…)
If we continue to pursue this universal vaccination strategy in the face of the pandemic,
particularly with Omicron now, a much more infectious and highly replication competent virus,
what we risk is driving the virus, its basic evolution, to a state where it may be more pathogenic
and more able to elude immune response. (…)
If we continue to pursue universal vaccination, a high probability is that what we will continue
to see is the evolution of additional escape mutants that are increasingly infectious and may
well become more pathogenic. This policy of forced universal vaccination is absolutely contrary
to all of our understanding about basic viral evolution. We are clearly seeing the development
of escape mutants that are resistant to the vaccine. Omicron is not only resistant to the vaccine
but its effectivity seems even facilitated by the vaccine and in my opinion this must stop. For
the sake of the world.”
286. Dr. Malone geeft aan dat het massaal inenten van mensen met het vaccin van Pfizer ertoe kan
leiden dat het virus juist ziekmakender wordt. Het virus zal beter in staat zijn om te ontsnappen
aan de aangeboren natuurlijke immuniteitsreactie. Hij merkt op dat de FDA in het kader van de
‘emergency use authorization’ procedure de vaccinfabrikanten heeft verzocht om het risico op
ADE te onderzoeken.
61

287. Volgens dr. Malone ontstaan door de inenting met het vaccin van Pfizer meer virusvarianten, die
in toenemende mate besmettelijker en ziekmakender zullen zijn. Hij stelt dat de massale inenting
met het vaccin dit in de hand werkt en dat dit vaccinatiebeleid dan ook moet stoppen.

Schade in de praktijk

288. Gezien de geschetste werking van het vaccin, kunnen de effecten ervan in de praktijk moeilijk
uitblijven. Helaas is dit ook het geval; de schadelijke impact van het vaccin op kinderen is steeds
meer zichtbaar.
289. Met het snel stijgend aantal officiële meldingen over ernstige bijwerkingen nemen gelukkig ook de
onderzoeken naar het vaccin en het verband met deze bijwerkingen toe. Vanwege het groot aantal
onderzoeken dat reeds hierover is gepubliceerd, volstaan wij hier met slechts enkele voorbeelden.
290. Op basis van een cohortonderzoek in Hong Kong is gebleken dat tieners in de leeftijdscategorie
van 12 tot 17-jaar na de inenting met het vaccin van Pfizer een aanzienlijk verhoogd risico lopen
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op de acute ontwikkeling van myocarditis en pericarditis.78
291. In het artikel ‘Myocarditis and Pericarditis following COVID-19 Vaccination: Inequalities in Age and
Vaccine Types’ gepubliceerd in het Journal of Personalized Medicine79 wordt ingegaan op de
werking van de vaccins van Pfizer, Moderna en Janssen. Hierbij is specifiek onderzocht in welke
mate deze vaccins verschillend leiden tot een verhoogd risico op myocarditis en pericarditis.
292. De onderzoekers, verbonden aan verschillende Amerikaanse en Chinese universiteiten, hadden via
de Amerikaanse officiële database VAERS80 daartoe het aantal meldingen van myocarditis en
pericarditis over de periode van 11 december 2020 tot 13 augustus 2021 in kaart gebracht. Na een
analyse van deze data, kwamen zij tot de conclusie dat de vaccins van Pfizer en Moderna veel vaker
leiden tot deze hartaandoeningen. De reden hiervan is dat beide vaccins gebruik maken van de
mRNA-technologie, dit in tegenstelling tot het vaccin van Janssen.
293. Met name na de tweede dosis van het vaccin van Pfizer (en Moderna) bleken de bijwerkingen op
te treden:
“The incidence rate was higher in adolescents and after the administration of the second dose
of messenger RNA (mRNA) vaccines. Overall, two mRNA vaccines were significantly
associated with increased risks for myocarditis/pericarditis (mRNA-1273 (Moderna): ROR =
2.91, 95% CI = 2.21–3.83; BNT162b2 (Pfizer–BioNTech): ROR = 5.37, 95% CI = 4.10–7.04)
compared to all other vaccines from VAERS. The viral vector vaccine of Ad26.COV2.S
(Janssen) was not associated with signals of myocarditis/pericarditis (ROR = 1.39; 95% CI
= 0.99–1.97). This study found increased risks for myocarditis/pericarditis following mRNA
COVID-19 vaccines.”

294. De eerder genoemde CCCA merkt in haar analyserapport overigens op dat de bevolking sowieso
geen eerlijk beeld krijgt van de precieze hoeveelheid bijwerkingen die zich voordoen in de praktijk.
Zij wijt dit aan het feit dat overheden de opgetreden bijwerkingen na de inenting met het vaccin
niet actief in kaart brengen. Daarentegen bestaat een ‘passief’ monitoringsysteem.
295. In Nederland is deze taak toebedeeld aan Bijwerkingencentrum Lareb. In de praktijk registreert
het Lareb het aantal bijwerkingen slechts op een passieve wijze. Gevaccineerden dienen op eigen
initiatief hun bijwerkingen bij deze instantie te melden. Zou het Lareb de opgetreden bijwerkingen
actief monitoren en hierbij tevens een deugdelijke follow toepassen, dan zou het officieel aantal
geregistreerde bijwerkingen vele malen hoger liggen.
296. Feit is dat het gros van de burgers het Lareb niet weet te vinden of praktische obstakels ervaart bij
het melden van hun bijwerkingen. De behandelend (huis)artsen leggen op hun beurt vaak geen
verband tussen de vaccinatie en de opgetreden bijwerkingen of durven dit niet. Bijgevolg melden
ook zij dit niet via het Lareb.

78
79
80

https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179
https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1106/pdf.
Vaccine Adverse Events Reporting System
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297. Dat de bijwerkingen niet gemeld worden, betekent uiteraard niet dat ze er niet zijn. Zo verschijnen
in de media bijvoorbeeld steeds meer berichten over ingeënte jonge sporters, die opeens
‘neervallen’ tijdens het sporten en kort daarna zelfs komen te overlijden. Dit is helaas geen toeval,
want hierin uit zich de schadelijke werking van het vaccin.
298. Het optreden van hartspierontstekingen en aanverwante hartaandoeningen bij specifiek deze
groep, is het gevolg van het feit dat zij tijdens het sporten fysiek tot het uiterste gaan. Zij hebben
dan een verhoogde hartslag. Jonge mannelijke sporters lopen het meeste gevaar.

63

299. In dit kader publiceerde de Duitse website Report24 een lijst van meer dan 75 gevaccineerde jonge
sporters die in een tijdsbestek van 5 maanden waren overleden aan de gevolgen van myocarditis.81
300. Een Israëlische nieuwssite publiceerde
op basis van FIFA-data een analyse van
plotselinge overlijdens van voetballers
over een periode van 20 jaar. Daar
waar tussen 2000 en 2020 jaarlijks
gemiddeld 4 voetballers kwamen te
overlijden tijdens het sporten, waren
dit er in 2021 alleen al 21. 82

81https://report24.news/ab-13-jahren-lange-liste-ploetzlich-verstorbener-oder-schwerkranker-

sportler/
82 https://www.rtnews.co.il/?view=article&id=49&catid=22
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301. Bekijken wij het aantal officiële meldingen over bijwerkingen na de inenting met het vaccin van
Pfizer in Nederland, dan heeft het Lareb sinds 6 januari 2021 maar liefst 94.331 meldingen van in
totaal 385.409 bijwerkingen ontvangen.
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302. Uit deze cijfers, berekend over een periode van een jaar, blijkt dat maandelijks gemiddeld 8.000
gevaccineerden zich melden via het Lareb (al dan niet via hun arts). Gedurende deze periode heeft
het Lareb 2.708 ernstige bijwerkingen na de inenting met het vaccin van Pfizer ontvangen. Onder
ernstige bijwerkingen wordt begrepen IC-opnames en overlijdens. Overigens zien deze cijfers wel
op alle leeftijdscategorieën.
303. Ondanks dat deze cijfers op zichzelf genomen reeds verontrustend zijn – een ander medicijn was
al lang teruggetrokken uit de handel – moeten hierbij twee kanttekeningen geplaatst worden. Ten
eerste betreffen dit dus enkel de officiële cijfers, in die zin dat alle bijwerkingen die het Lareb niet
bereiken niet in de boeken terechtkomen. Ten tweede monitort het Lareb zoals gezegd niet actief
het aantal optredende bijwerkingen en volgt zij deze niet op.
304. Men kan zich de vraag stellen hoe hoog het werkelijk aantal officieel geregistreerde bijwerkingen
zou zijn als sprake zou zijn van een actief monitoringssysteem. Naar verwachting betreft het een
veelvoud van deze cijfers.
305. Toch lijkt men in steeds meer landen de relatie te (durven) leggen tussen de inenting met het
vaccin van Pfizer en de ernstige bijwerkingen die optreden. Zo heeft men recentelijk in de
Vietnamese steden Hanoi en Thanh Hoa de inenting van kinderen met het vaccin per direct
stilgelegd vanwege ernstige klachten. Na een school brede vaccinatiecampagne belandden meer
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dan 120 kinderen in het ziekenhuis. In een andere Vietnamese provincie overleden dan weer 4
kinderen binnen een kort tijdsbestek als gevolg van de vaccinatie.83
306. Ook op Europees niveau lijkt men zich steeds meer zorgen te maken over het toenemend aantal
bijwerkingen in de praktijk. Om die reden is vanuit het Europees Parlement verzocht om een
schadefonds op te richten. Dit fonds is bedoeld om de schade als gevolg van de inenting met het
vaccin van Pfizer te vergoeden aan de slachtoffers.
307. In dit verband bevat Bijlage 17 een kopie van de Ontwerpresolutie die op 23 september 2021 is
opgesteld en ingediend door Europees parlementslid mevr. Virginie Joron.84 In de Resolutie wordt
gesteld:
“Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement over de oprichting
van een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID19:
- Comirnaty (Pfizer, BioNTech) (…)
Het Europees Parlement,
– gezien artikel 143 van zijn Reglement,
A. overwegende dat het Europees Geneesmiddelenbureau al ongeveer een miljoen gevallen
van ongewenste bijwerkingen na de injectie van vaccins tegen COVID-19 heeft geregistreerd:
- 435 779 voor het vaccin van Pfizer BioNTech (…)
B. overwegende dat een aantal van deze bijwerkingen ernstig is; overwegende dat
bijvoorbeeld ongeveer 75 000 mensen ernstige neurologische bijwerkingen zouden
hebben ondervonden na inenting met het vaccin van Pfizer;
C. overwegende dat de vaccins tegen COVID-19 volgens het Europees Geneesmiddelenbureau
in de EU het leven hebben gekost aan ongeveer 5.000 mensen: 4.198 daarvan zijn te wijten aan
het Pfizer-vaccin (…).
D. overwegende dat het de Europese Commissie is die over de aankoopcontracten heeft
onderhandeld, en overwegende dat zij niet heeft geëist dat de farmaceutische laboratoria
enige verantwoordelijkheid op zich nemen; overwegende dat de leden van het Europees
Parlement de contracten tijdens de onderhandelingen niet hebben kunnen inzien;
1. vraagt de Commissie een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van
de vaccins tegen COVID-19 op te richten;

https://www.nst.com.my/world/region/2021/12/750928/vietnamese-province-suspends-usepfizer-vaccine-batch en https://trialsitenews.com/pfizer-biontech-vaccines-withheld-fromvietnamese-children-after-spate-of-deaths-aes/
84 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_NL.pdf
83
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2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de
lidstaten.”
308. Uit de inhoud van deze Resolutie blijkt nogmaals dat Pfizer zichzelf volledig heeft laten vrijwaren
van iedere vorm van aansprakelijkheid. Ook heeft zij bedongen dat de leden van het Europees
Parlement geen kennis mogen nemen van de inhoud van de gesloten overeenkomst.

Geen poortwachter

309. Op basis van al deze feiten, is de voor de hand liggende vraag hoe Pfizer erin is geslaagd om haar
vaccin versneld goedgekeurd te krijgen voor markttoelating. Uit alles blijkt immers de schadelijke
werking van haar vaccin, zelfs uit haar eigen klinische onderzoeksdata.
310. Waarom hebben op Europees niveau het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en op nationaal
niveau het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Gezondheidsraad niet
ingegrepen? Deze instanties waken toch over onze volksgezondheid?
311. Helaas heeft in de praktijk geen van hen extern toezicht verricht op de veiligheid van het vaccin.
Onderstaand diagram verduidelijkt hoe de ‘onderzoeken en adviezen’ van het EMA, het CBG en de
Gezondheidsraad tot stand zijn gekomen.
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312. Het EMA en het CBG – dat zelf onderdeel uitmaakt van het Beoordelingscomité van het EMA –
hebben zich in het kader van hun onderzoeken en adviezen uitsluitend gebaseerd op de eigen
opgepoetste klinische onderzoeksdata van Pfizer. Deze data hebben zij één op één overgenomen
ter onderbouwing van hun stelling dat het vaccin veilig en effectief zou zijn. Hetzelfde geldt voor
de Gezondheidsraad, die op haar beurt ook geen zelfstandig onderzoek heeft verricht naar de
veiligheid en effectiviteit van het vaccin.
313. Het CBG85 en de Gezondheidsraad86 ressorteren in werkelijkheid onder het Ministerie van VWS en
worden (grotendeels) door de overheid gefinancierd. Om die reden kan men sowieso vraagtekens
plaatsen bij de objectiviteit en onafhankelijkheid van de door hen verstrekte adviezen in het kader
van het COVID-19 beleid.
314. Hieronder zoomen wij nader in op deze drie instanties en de wijze waarop zij het vaccin van Pfizer
hebben beoordeeld.
5.1. Europees Medicijn Agentschap (EMA)
315. Op 30 november 2020 heeft Pfizer, via haar in Duitsland gevestigde samenwerkingspartner
BioNTech Manufacturing GmbH, de officiële aanvraag bij het EMA ingediend om haar vaccin
versneld te mogen uitrollen binnen de Europese markt, waaronder Nederland.87 Drie weken later
heeft Pfizer hiervoor de goedkeuring van het EMA en hiermee de Europese Commissie ontvangen.

316. In het kader van de door haar
verleende goedkeuring, heeft het
Committee for Medicinal Products
for Human Use (CHMP), onderdeel
van het EMA, op 19 februari 2021
haar ‘Assessment Report’ online
gepubliceerd.
317. De inhoud van dit evaluatierapport
bevat de inhoudelijke overwegingen
op basis waarvan het EMA de keuze
heeft gemaakt om haar goedkeuring
te verlenen aan het vaccin.
Bijlage 18 bevat de officiële samenvatting88 van dit evaluatierapport, dat ook is terug te vinden via de
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/over-cbg-het-college
https://www.parlement.com/id/vhy7caooxgu0/gezondheidsraad
87https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-conditional-marketingauthorisation-covid-19-mrna-vaccine-bnt162b2
88 https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinioncomirnaty_en.pdf
85
86
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website van het EMA89.
318. Uit de inhoud van dit evaluatierapport en deze samenvatting van het EMA blijkt dat zij haar oordeel
volledig en uitsluitend gebaseerd heeft op de door Pfizer zelf aangeleverde klinische onderzoeksdata. Nogmaals, het betreft hier dezelfde onderzoeksdata die de ACCC in haar analyserapport
uitgebreid gemotiveerd heeft bestempeld als frauduleus en onbetrouwbaar.
319. Verder volgt hieruit dat op het moment waarop het EMA haar versnelde goedkeuring aan het
vaccin van Pfizer verstrekte, weinig tot niets bekend was over de veiligheid en effectiviteit van het
vaccin. Zo stelt de samenvatting van het EMA:
“Can people who have already had COVID-19 be vaccinated with Comirnaty?
There were not enough data from the trial [lees: van Pfizer] to conclude on how well Comirnaty
works for people who have already had COVID-19.”
320. Het EMA geeft zelf aan dat niet bekend is hoe goed het vaccin werkt bij personen die reeds COVID19 hebben doorgemaakt en hiervan hersteld zijn. Dit blijkt ook uit de klinische onderzoeksdata van
Pfizer; zij heeft dit niet onderzocht.
321. Ook valt in de samenvatting terug te lezen:
68

“Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another?
The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the
community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able
to carry and spread the virus.”
322. Hieruit volgt dat op het moment van markttoelating het EMA niet wist of het vaccin überhaupt in
staat was om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgens het EMA was niet bekend
hoeveel personen na de inenting met het vaccin nog steeds in staat waren om het virus te dragen
en te verspreiden. Ook dit volgt uit de klinische onderzoeksdata van Pfizer; zij heeft dit niet
onderzocht.
323. Verder stelt de samenvatting:
“How long does protection from Comirnaty last?
It is not currently known how long protection given by Comirnaty lasts. The people vaccinated
in the clinical trial will continue to be followed for 2 years to gather more information on the
duration of protection.”
324. Volgens het EMA is zelfs niet bekend hoe lang het vaccin van Pfizer bescherming biedt tegen
COVID-19. Om die reden dient Pfizer volgens haar nog 2 jaar lang nader onderzoek hiernaar te
https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinioncomirnaty_en.pdf
89
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verrichten. Ook dit sluit aan bij de klinische onderzoeksdata van Pfizer; het antwoord op deze vraag
is nooit onderzocht.
325. Opvallend is verder de volgende stelling in de samenvatting:
“Can children be vaccinated with Comirnaty?
Comirnaty is not currently recommended for children below 16 years of age. EMA has agreed
with the company on a plan to trial the vaccine in children at a later stage.”
326. Hieruit volgt dat op het moment waarop het EMA haar goedkeuring verstrekte, zij het gebruik van
het vaccin ten aanzien van kinderen afraadde. Blijkbaar heeft het EMA op basis van de klinische
onderzoeksdata van Pfizer toch voldoende reden gezien om dit standpunt in te nemen.
327. Dit leidt wel tot de vervolgvraag, op basis van welk voortschrijdend inzicht het EMA in een later
stadium alsnog heeft besloten om ook hierin mee te gaan. De feitelijke omstandigheden waren
tussentijds niet gewijzigd en zeker niet in die mate dat kinderen dienden te worden ingeënt.
328. Voorts valt in de samenvatting te lezen:
“Can immunocompromised people be vaccinated with Comirnaty?
There are limited data on immunocompromised people (people with weakened immune
systems). Although immunocompromised people may not respond as well to the vaccine, there
are no particular safety concerns. Immunocompromised people can still be vaccinated as they
may be at higher risk from COVID-19.”
329. Volgens het EMA waren er te weinig klinische onderzoeksdata beschikbaar om te bepalen of
mensen met een verzwakt immuunsysteem veilig konden worden ingeënt met het vaccin. Pfizer
had dit inderdaad niet onderzocht, zoals blijkt uit haar onderzoeksdata. In de praktijk betreft dit
nochtans een omvangrijke doelgroep.
330. Toch besluit het EMA zonder medisch-wetenschappelijke onderbouwing dat de inenting ook voor
hen veilig is. Haar moeilijk te volgen redenering houdt in dat ‘ook deze personen ingeënt mogen
worden, aangezien zij meer risico lopen om COVID-19 te krijgen’.
331. Verder kunnen volgens het EMA ook zwangere en borstvoeding gevende vrouwen op beide oren
slapen. Ten aanzien van hen stelt zij:
“Can pregnant or breast-feeding women be vaccinated with Comirnaty?
Animal studies do not show any harmful effects in pregnancy, however data on the use of
Comirnaty during pregnancy are very limited. Although there are no studies on breast-feeding,
no risk for breastfeeding is expected. The decision on whether to use the vaccine in pregnant
women should be made in close consultation with a healthcare professional after considering
the benefits and risks.”
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332. Ondanks de beperkte klinische onderzoeksdata – geen, want Pfizer had dit niet onderzocht – stelt
het EMA dat de vrouwen geen risico lopen. Deze stelling is sowieso opmerkelijk, gezien het feit dat
een zwangerschap in de regel 9 maanden duurt en het klinisch onderzoek van Pfizer een veel
kortere periode besloeg. Uit de klinische onderzoeksdata van Pfizer blijkt dat zij zwangere en
borstvoeding gevende vrouwen sowieso had uitgesloten van deelname aan haar onderzoek.
Vermoedelijk beschikte het EMA over een glazen bol.
333. Het EMA adviseert de vrouwen wel om samen met een zorgverlener een weloverwogen keuze
hierin te maken. De vraag is echter hoe deze zorgverlener op zijn beurt een gedegen advies
hierover kan verstrekken, aangezien geen onderzoeksdata beschikbaar zijn.
334. Voorts blijkt uit de samenvatting dat het EMA niet eerlijk is over de gezondheidsrisico’s die gepaard
gaan met de inenting. Zij stelt enkel hierover:
“What are the risks associated with Comirnaty?
The most common side effects with Comirnaty in the trial were usually mild or moderate and
got better within a few days after vaccination. These included pain and swelling at the injection
site, tiredness, headache, muscle and joint pain, chills and fever. They affected more than 1 in
10 people. Redness at the injection site and nausea occurred in less than 1 in 10 people. Itching
at the injection site, pain in the limb, enlarged lymph nodes, difficulty sleeping and feeling
unwell were uncommon side effects (affecting less than 1 in 100 people). Weakness in muscles
on one side of the face (acute peripheral facial paralysis or palsy) occurred rarely in less than 1
in 1,000 people. Allergic reactions have occurred with Comirnaty, including a very small number
of cases of severe allergic reactions (anaphylaxis) which have occurred when Comirnaty has
been used in vaccination campaigns. As for all vaccines, Comirnaty should be given under close
supervision with appropriate medical treatment available.”
335. Volgens het EMA heeft het klinisch onderzoek van Pfizer aangetoond dat de inenting met het
vaccin slechts leidt tot lichte bijwerkingen. Deze bijwerkingen verdwijnen bovendien snel na de
inenting. Hierbij valt te denken aan hoofd- of spierpijn, dan wel een plaatselijke zwelling. Met geen
woord rept het EMA rept over de reële risico’s op ernstige bijwerkingen, zoals het optreden van
myocarditis of pericarditis. Nochtans kwamen deze risico’s volop naar voren in de klinische onderzoeksdata van Pfizer.
336. Meer in het algemeen blijkt dat het EMA en Pfizer gewoon met één mond praten, waarbij het EMA
zelfs de door Pfizer foutief berekende effectiviteitsgraad van 95% overneemt. Van een kritische
opstelling is geen sprake. Zo stelt het EMA:
“What benefits of Comirnaty have been shown in studies?
A very large clinical trial showed that Comirnaty was effective at preventing COVID-19 in people
from 16 years of age. The trial involved around 44,000 people in total. Half received the vaccine
and half were given a dummy injection. People did not know whether they received the vaccine
or the dummy injection.
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Efficacy was calculated in over 36,000 people from 16 years of age (including people over 75
years of age) who had no sign of previous infection. The study showed a 95% reduction in the
number of symptomatic COVID-19 cases in the people who received the vaccine (8 cases out of
18,198 got COVID-19 symptoms) compared with people who received a dummy injection (162
cases out of 18,325 got COVID-19 symptoms). This means that the vaccine demonstrated a 95%
efficacy in the trial. The trial also showed around 95% efficacy in the participants at risk of
severe COVID-19, including those with asthma, chronic lung disease, diabetes, high blood
pressure or a body mass index ≥ 30 kg/m2.”
en
“Why has EMA recommended the authorisation of Comirnaty?
Comirnaty offers a high level of protection against COVID-19 which is a critical need in the
current pandemic. The main trial showed that the vaccine has a 95% efficacy. Most side effects
are mild to moderate in severity and are gone within a few days.
The Agency therefore decided that Comirnaty’s benefits are greater than its risks and that it
can be recommended for authorisation in the EU.
337. Het is opmerkelijk dat, daar waar de CCCA in haar analyserapport de door Pfizer berekende ‘95%
effectiviteitsgraad’ zonder veel moeite afschiet, het EMA deze berekening gewoon letterlijk
overneemt.
338. Tot slot lijkt toch ook uit de stellingen van het EMA te volgen dat sprake is van een medischwetenschappelijk experiment:
“EMA has recommended a conditional marketing authorisation for Comirnaty. This means that
there is more evidence to come about the vaccine (see below), which the company is required
to provide. The Agency will review any new information that becomes available and this
overview will be updated as necessary.”
en
“What information is still awaited for Comirnaty?
As Comirnaty is recommended for a conditional marketing authorisation, the company that
markets Comirnaty [lees: Pfizer] will continue to provide results from the clinical trial, which is
ongoing for 2 years. This trial and additional studies will provide information on how long
protection lasts, how well the vaccine prevents severe COVID-19, how well it protects
immunocompromised people, children and pregnant women, and whether it prevents
asymptomatic cases.
In addition, independent studies of COVID-19 vaccines coordinated by EU authorities will also
give more information on the vaccine’s long-term safety and benefit in the general population.
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The company will also carry out studies to provide additional assurance on the pharmaceutical
quality of the vaccine as the manufacturing continues to be scaled up.”
339. Het EMA stelt dat Pfizer nog twee jaar lang eigen onderzoeksdata aan haar moet aanleveren. Op
basis van deze data zal volgens het EMA naar verwachting wél kunnen worden vastgesteld hoe
lang het vaccin bescherming biedt tegen COVID-19, of het vaccin in staat is om bescherming te
bieden tegen ernstige vormen van COVID-19, in welke mate het vaccin mensen met een verzwakt
immuunsysteem, zwangere vrouwen en kinderen beschermt en wat het effect is van het vaccin bij
asymptomatische gevallen.
340. Kortom, op het moment waarop het EMA het vaccin toeliet tot de markt was nog helemaal niets
bekend over de werking. Alles diende in de hierop volgende jaren nog te worden onderzocht en
ontdekt.
341. Daarentegen wist het EMA wel dat het vaccin leidde tot een verhoogd risico op myocarditis en
pericarditis. Op haar website is het onder meer het officieel productinformatierapport ten aanzien
van het vaccin – het SmPC oftewel ‘Summary of Product Characteristics’ – terug te vinden.90 Hierin
wordt dit risico meer dan eens vermeld.
342. Zo wordt op pagina 4 weergegeven:
72

“Myocarditis en pericarditis
Er is een verhoogd risico op myocarditis en pericarditis na vaccinatie met Comirnaty. Deze
aandoeningen kunnen binnen enkele dagen na vaccinatie optreden en deden zich voornamelijk
voor binnen 14 dagen. Ze werden vaker waargenomen na de tweede vaccinatie, en vaker bij
jongens en jonge mannen (zie rubriek 4.8). Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het verloop
van myocarditis en pericarditis na vaccinatie niet verschilt van dat van myocarditis of
pericarditis in het algemeen.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten alert zijn op de tekenen en symptomen van
myocarditis en pericarditis. Gevaccineerde personen (waaronder ouders of zorgverleners)
moeten worden geïnstrueerd om onmiddellijk medische hulp in te roepen indien zij symptomen
ontwikkelen die wijzen op myocarditis of pericarditis zoals (acute en aanhoudende) pijn op de
borst, kortademigheid of hartkloppingen na vaccinatie.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten de richtlijnen en/of specialisten raadplegen om deze aandoening te diagnosticeren en te behandelen. Het risico op myocarditis na
een derde dosis Comirnaty is nog niet gekarakteriseerd.”

90https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-

information_nl.pdf
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Op pagina 8 van het document wordt hierover gesteld:
‘Myocarditis
Het verhoogde risico op myocarditis na vaccinatie met Comirnaty is het grootst bij jongens en
jonge mannen (zie rubriek 4.4).’

344. Samengevat geldt dus dat het EMA enerzijds wist dat nog helemaal niets bekend was over de
veiligheid en effectiviteit van het vaccin en dat zij anderzijds ervan op de hoogte was dat het vaccin
leidde tot een verhoogd risico op hartaandoeningen. Desondanks heeft het EMA Pfizer volledig vrij
spel gegeven. Zoals kan worden afgeleid uit de inhoud van haar eigen samenvatting, is de kwaliteit
van haar ‘onderzoek’ van bedenkelijk niveau.
345. De vraag die zich opwerpt, is hoe het kan dat het EMA dermate onzorgvuldig te werk is gegaan en
waarom zij niet heeft ingegrepen. De toelating van het vaccin tot de markt zou immers leiden tot
enorme risico’s voor de volksgezondheid. Deze vraag kan als volgt worden beantwoord.
346. Anders dan men zou verwachten, is het EMA als waakhond niet onafhankelijk en objectief.
Daarentegen onderhoudt zij nauwe banden met de farmaceutische industrie, waaronder Pfizer.
Het is geen geheim dat het EMA voor ruim 85% wordt gefinancierd door bedrijven als Pfizer.
Doorheen de jaren heeft dit geleid tot een enorme afhankelijkheidspositie aan haar zijde. Het
gezondheidsbelang is hierbij volledig naar de achtergrond verdwenen. Sprake is van het gezegde
‘diens brood men eet, diens woord men spreekt’.
347. In dat kader publiceerde het journalistiek onderzoeksbureau Follow The Money (FTM) op 14 mei
2016 het artikel ‘European Medicines Agency is te afhankelijk van de farmaceutische industrie’.91
Het artikel volgde op een onderzoek dat de heer Silvio Garattini had uitgevoerd naar de banden
tussen het EMA en farmaceutische bedrijven. Op 6 mei 2016 had de heer Garattini zijn eigen artikel
‘The European Medicines Agency is still too close to industry’ hierover gepubliceerd in The British
Medical Journal.92
348. De heer Garattini, die 20 jaar eerder ook al onderzoek had verricht naar de afhankelijke positie van
het EMA, stelt dat er in al die jaren weinig is veranderd:
“Two decades after its inception, the agency still fails to put patients’ interests first. Fifteen
years ago I raised criticisms about the policy and attribution of the then young European
Medicines Agency (EMA) and its Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).
With the same aim of encouraging this institution to put the interests of patients and public
health services first, I now offer an updated picture (see table). (…)

https://www.ftm.nl/artikelen/european-medicines-agency-is-te-afhankelijk-van-defarmaceutischeindustrie?platform=hootsuite&share=wgXD%2FixmGyFg7qvg21XO5UsnbNez0tpo9dRficSqBBbdMBL
iEgQb9rN%2B%2BYtP0Q%3D%3D
92 https://www.bmj.com/content/353/bmj.i2412
91
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The fact that independent pivotal trials are not required favours an incredible conflict of
interest: even today, only studies promoted by industry are accepted for evaluation. The
documentation accompanying the marketing authorisation—that is, the summary of product
characteristics and the leaflet—is still prepared by the industry and omits important
information for doctors and patients, such as comparison with other drugs of the same
therapeutic class.
Unfortunately, some aspects of the EMA are getting worse. For instance, the contribution from
industry was once about €39m (£30.2m; $44.1m), equal to 71% of its whole budget; today it is
about €250m (83%). This dependence is incompatible with the EMA being seen to be
independent. Nobody receiving 80% of a salary from industry would be admitted to any
committee that deals with drug evaluation. (…)
“The agency is also starting an adaptive licensing process described as “. . . a prospectively
planned, flexible approach to regulation of drugs,” which, in essence, aims to allow medicines
to the market more quickly and is based on lower evidence requirements than under a
conventional marketing authorisation. This may be dangerous for patients, in that it further
shifts the burden of evidence from pre-marketing to post-marketing.”
349. De heer Garattini beklaagt zich over het feit dat het EMA het patiëntbelang en de volksgezondheid
(nog steeds) niet vooropstelt en zich daarentegen schikt naar de belangen van haar farmaceutische
sponsoren. Hierdoor vindt volgens hem geen onafhankelijk onderzoek plaats. Ook baseert het
EMA haar goedkeuring voor de markttoelating van een vaccin uitsluitend op de eigen klinische
data van het farmaceutisch bedrijf. De heer Garattini stelt dat hierbij belangrijke data worden
achtergehouden voor zowel patiënten als artsen.
350. Volgens de heer Garattini is de farmaceutische invloed doorheen de jaren alleen maar groter
geworden. Dit blijkt uit de groeiende sommen geld die deze bedrijven betalen aan het EMA. Hij
stelt dat het EMA in een dergelijke situatie niet onafhankelijk kán zijn.
351. Ook maakt de heer Garattini zich zorgen over het toenemend aantal ‘emergency use authorization’
procedures. Volgens hem schuilt het grote gevaar erin dat vaccins te snel worden toegelaten tot
de markt. Hierbij wordt minder aandacht besteed aan bewezen klinische onderzoeksdata. Hij stelt
dat dit een ernstig risico voor de patiënt oplevert, in die zin dat er een verschuiving plaatsvindt van
de bewijslevering vóór de markttoelating naar de bewijslevering ná de markttoelating.
352. Het artikel van FTM voegt aan de stellingen van de heer Garattini toe:
“Het is geen nieuws dat het EMA nauw verbonden is met de farmaceutische industrie. Een paar
jaar geleden kwam het EMA nog in opspraak. Een overweldigende meerderheid van het
Europees parlement weigerde in 2011 om voor de goedkeuring van de boekhouding van de
toezichthouder te stemmen. Het was een statement, de reden voor de weigering was dat de
EMA te dicht tegen Big Farma aanschurkte. Kort daarop bekritiseerde het onafhankelijke
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Cochrane Instituut de medicijnenautoriteit wegens het gebrek aan transparantie over de data
die in onderzoek naar medicijnen verzameld wordt. (…) Maar het belangrijkst is, dat
onafhankelijk onderzoek nog steeds niet nodig is en dat alleen door de industrie aangeleverde
onderzoeken meegenomen worden in de evaluatie.(…)
353. Ook het artikel ‘SP: ‘EMA moet losser van Farmaceuten’ dat op 9 januari 2018 werd gepubliceerd
in het Parool,93 kaart dit euvel aan. Het artikel vermeldt hierover:
“Het Europese Medicijn Agentschap moet zijn verhuizing naar Amsterdam aangrijpen om
onafhankelijker te worden. (…) De banden tussen agentschap EMA en de farmaceutische
industrie zijn ongezond nauw, vindt SP-Europarlementariër Dennis de Jong. Zijn argwaan is
gewekt door de verwachting van politiek Den Haag dat farmabedrijven hun lobbyisten in het
zog van het medicijnagentschap mee naar Amsterdam verhuizen. Daarbij komt dat het EMA,
met 900 overwegend hooggekwalificeerd en dus dure werknemers, voor 90 procent wordt
gefinancierd door de industrie, in de vorm van heffingen voor de behandeling van
registratieaanvragen voor geneesmiddelen en inspecties. Brussel financiert het EMA maar
beperkt.”
354. Overigens is deze afhankelijkheid van de farmaceutische industrie eenvoudig terug te vinden via
de website van het EMA zelf. Zo vermeldt het EMA onder meer op haar website dat voor 2022
haar totaalbudget € 417,5 miljoen bedraagt. Circa 86% van deze inkomsten zijn afkomstig van de
farmaceutische bedrijven.

93

https://www.parool.nl/nieuws/sp-ema-moet-losser-van-farmaceuten~b962c6f1/
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355. Men kan hier ernstige vraagtekens bij plaatsen. Een instantie die financieel dermate afhankelijk is
van haar farmaceutische sponsoren heeft er alle belang bij om deze sponsoren in alle mogelijke
opzichten ter wille te zijn. Reeds om die reden zou geen waarde mogen worden toegekend aan
de adviezen van het EMA over het vaccin van Pfizer. In ieder geval had zij dit vaccin nooit
versneld mogen toelaten tot de markt.
5.2. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
356. Op nationaal niveau is ook de positie van het CBG niet zuiver te noemen. In wezen vormt het CBG
een zelfstandig bestuursorgaan binnen de Rijksoverheid, dat onder directe verantwoordelijkheid
valt van het Ministerie van VWS en van daaruit wordt gefinancierd. Dit maakt haar positie in de
praktijk niet onafhankelijk. Hiernaast maakt het CBG deel uit van het Beoordelingscomité van het
EMA. Ook het CBG staat onder invloed van de farmaceutische industrie.
357. Zo stapte eind februari 2013 Prof. Dr. Huub Schellekens, als hoogleraar Medische Biotechnologie
verbonden aan de Universiteit Utrecht, na een periode van 10 jaar op als lid van het CBG.94 Voor
hem was naar eigen zeggen de maat vol. Tijdens een radio-interview van het programma ARGOS
van de VPRO sprak dr. Schellekens over ‘de perversies van het systeem’ en uitte hij hierop felle
kritiek. Met het systeem bedoelde hij de wijze waarop in Nederland en in Europa nieuwe
medicijnen worden ontwikkeld, beoordeeld en toegelaten. Volgens dr. Schellekens is het systeem
aanvankelijk opgezet om de volksgezondheid te beschermen, maar richt het in werkelijkheid meer
schade aan dan dat het goed doet. Hij stelt dat externe controle ontbreekt bij het CBG.
358. Over de activiteiten van het CBG bij de beoordeling van nieuwe medicijnen en dus ook vaccins,
stelt dr. Schellekens tijdens het interview:
“Als je [lees: de fabrikant] iets uitgevonden hebt dan zul je een aantal proeven moeten gaan
doen en uiteindelijk moet je het op de markt brengen, daar heb je een handelsvergunning voor
nodig. En die handelsvergunning wordt afgegeven door het College [lees: CBG] of de centrale
handelsvergunning in Europa door de EMA. Dan moet je een dossier indienen en daarin moet
je aantonen dat de kwaliteit, de effectiviteit en de veiligheid aan de normen voldoet. Als je
daaraan wil voldoen moet je een dossier indienen bij het College en je moet een bedrag
overmaken, dat is ook een onderdeel van het systeem en dat is niet gering. En dan gaat het
College dat beoordelen. (…)”
359. Hieruit volgt dat het CBG geen zelfstandig en onafhankelijk onderzoek verricht naar de veiligheid
en werkzaamheid van een vaccin. Zij vaart hierin uitsluitend op de klinische onderzoeksdata die de
fabrikant haar aanlevert (via het EMA).
360. Volgens dr. Schellekens is de interne werkwijze van het CBG bij de beoordeling van een nieuw
vaccin niet transparant. Hierdoor is niet duidelijk hoe de risico-baten afweging wordt gemaakt:
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2013/Opgestapt-CBG-lid-Huub-Schellekens-uitforse-kritiek-op--de-perversies-van-het-systeem--.html
94
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“Wat er nou echt gebeurt is voor de buitenwereld buitengewoon schimmig. En ik heb altijd
geroepen van het begin af aan dat ik in het College zat ‘ik zou gewoon die vergaderingen
openbaar maken, al die stukken openbaar, waarom zo moeilijk? Maar de bedrijven roepen dan,
ja maar het is allemaal bedrijfsgevoelige informatie. Wat ik je wel kan zeggen na al die stukken
die ik gezien heb, ik heb nog nooit bedrijfsgevoelige informatie gezien. Ze doen alsof het rocket
science is, het is mooie technologie, maar mijn studenten kunnen het ook na jaren.”
361. Over deze geheimzinnige werkwijze en de kwaliteit van de beoordelingen binnen het CBG stelt dr.
Schellekens:
“Het heeft denk ik wel te maken met koudwatervrees dat men zich niet op de vingers wil laten
kijken van hoe die beoordelingen nou altijd gaan. Want ik heb ook in mijn 10 jaren wel
beoordelingen gezien die niet erg goed waren. Laten we het zo zeggen: ze zijn heel vaak
uitstekend maar soms ook wel niet best.”
362. Verder stelt dr. Schellekens dat enkel de grote farmaceutische bedrijven nog kunnen meedoen in
dit systeem. Hierbij oefenen zij elke mogelijke invloed uit om hun vaccins toegelaten te krijgen tot
de markt:
“Ik vind dat dit systeem veel te veel de grote industrie beschermt. (…) Het gaat om het systeem
zelf, hoe dat verworden is tot een systeem waarin je eigenlijk alleen maar je middel
geregistreerd kunt krijgen als je een hele diepe portemonnee hebt en ook de methodes om
mensen te overtuigen dat je middel werkt. Ik vraag me af of dit systeem nog wel doet wat het
moet doen en dat is de volksgezondheid beschermen.”
363. Volgens dr. Schellekens oefenen deze bedrijven hun invloed uit op doordachte wijze. Ook de media
en de politici maken deel hiervan uit:
“Het is veel gemener en subtieler geworden. Dat het gebeurt met de moderne regels van de
marketing en waar ook de media een rol in spelen, waarin politici een rol spelen, waarin hele
slimme marketingmensen al jaren lang van tevoren bedacht hebben wat ze gaan doen op het
moment dat het middel beoordeeld moet worden en wat er gedaan moet worden op het
moment dat het geregistreerd is. Ik heb, per ongeluk misschien, marketingrapporten gezien
van hoe nieuwe middelen in de markt gezet worden, dat zijn militaire operaties waarbij bijna
alle details van degene die op een of andere manier een rol spelen bij ofwel de toelating, of het
vergoed gaat worden en of het voorgeschreven gaat worden bekend zijn en worden
uitgemolken. Iedereen die positief zou kunnen zijn is in kaart gebracht. Tot de Tweede Kamer
aan toe, tot de media toe. Er is gewoon uitgedacht hoe gaan we dat middel in de markt zetten
en hoe krijgen we die boodschap voor het voetlicht.”
364. Over de druk die de farmaceutische industrie uitoefent op de leden van het CBG zelf, stelt dr.
Schellekens:
“Het is heel erg merkbaar dat je onder een bepaalde druk wordt gezet. Ik ken voorbeelden van,
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en daar werkt de media aan mee, publicaties in de wetenschapsbijlagen van de grote kranten
die exact in dezelfde week komen dat of op Europees niveau of op nationaal niveau moet
worden besloten of dat product moet worden toegelaten of niet. (…) Het is een keer
voorgekomen dat ik gebeld ben door de industrie over een bepaalde positie die ik in het College
had ingenomen over een bijwerking van een product. Daar heb ik mij over verbaasd en dat heb
ik gemeld aan de Voorzitter, want de vergaderingen zijn geheim. Mijn mening was niet positief
over dit medicijn.”
365. Op de niet-onafhankelijke werkwijze van het EMA uit dr. Schellekens nog fellere kritiek. Volgens
hem is daar het probleem nog veel schrijnender:
“Als u mij de vraag stelt ‘zijn er middelen die nooit op de markt hadden toegelaten mogen
worden?’, dan zeg ik ja. Maar dat is meer door hoe dat systeem op Europees niveau werkt. Dan
kunnen wij wel roepen ‘dat werkt niet’, maar ja als dan in Europa de meerderheid voor is, dan
verlies je het”. (…)
366. Over de nauwe banden tussen het CBG en het EMA en over de werking van het CHMP95 stelt dr.
Schellekens:
“Ik vind pijnvol ongelukkig dat de Voorzitter van het Nederlands College ook een co-opted
member van de CHMP is. Maar dat hele systeem zit vol met dit soort dubbele en soms
driedubbele petten op.”
367. Naar aanleiding van het radio-interview met dr. Schellekens hebben Tweede Kamerleden Henk
van Gerven en Pia Dijkstra kritische Kamervragen gesteld over de positie van het CBG aan mevrouw
Edith Schippers, destijds Minister van VWS.96
368. Het feit dat het CBG geen zelfstandig en onafhankelijk onderzoek verricht naar de veiligheid en
effectiviteit van een vaccin, is verder uitgebreid beschreven in het boek van de heer C.F. van der
Host ‘Dodelijke leugens, artsen en patiënten misleid’. De heer Van der Horst is zelf voormalig
fysiotherapeut en heeft jarenlang studies verricht naar de gezondheidsaspecten van de geneeskunde en de farmaceutische industrie. Een korte toelichting op zijn boek is terug te vinden in het
artikel ‘Belangenverstrengeling bij het CBG?’97
369. In zijn artikel stelt de heer van der Horst:
“In plaats van een eigen studie stelt het CBG een beoordelingsrapport op over de onderzoeksopzet
van de fabrikant en over alle testresultaten uit het registratiedossier dat door de farmaceutische
producent is ingediend. Aan de hand van de aangeleverde gegevens wordt van het geneesmiddel
Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik binnen het EMA, dat bepaalt welke
middelen op de markt worden toegelaten. Hierin is ook Nederland vertegenwoordigd.
96 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2498.html en
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2497.html
97 https://www.dodelijkeleugens.nl/belangenverstrengeling/
95
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de balans werkzaamheid/schadelijkheid opgemaakt. Het onderzoek in het dossier is door de
fabrikant zelf opgezet en uitgevoerd. Men kan het daardoor zonder problemen manipuleren door
o.a. een voor de producent gunstige opzet en statistische bewerking. Hierdoor is het niet bijster
moeilijk om van het CBG een handelsvergunning voor de Nederlandse markt te krijgen. Omdat er
een geldstroom vanuit de industrie naar het college gaat, is belangenverstrengeling niet
ondenkbaar.”
370. De vraag die men zich op basis hiervan kan stellen, is in hoeverre dit ‘systeem’ is doorgesijpeld in
de beoordeling van het vaccin van Pfizer. Zo was het CBG (evenals het EMA) op de hoogte van het
verhoogd risico op myocarditis en pericarditis, maar in haar uitingen minimaliseert zij sterk deze
risico’s. Waarom is het CBG niet gewoon eerlijk hierover?
371. Zo stelt het CBG op haar website98 zonder enige medisch-wetenschappelijke onderbouwing:
‘Een ernstige bijwerking die heel weinig voorkomt is een ontsteking van uw hartspier of van uw
hartzakje.’

79

372. Ook stelt het CBG op haar website:99
‘Na een prik met de coronavaccins van Pfizer kan in zeer zeldzame gevallen een ontsteking van
98https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-

vaccinaties/documenten/publicaties/2020/12/21/vaccin-in-het-kort-comirnaty
99https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/zeer-zeldzame-hartontstekingen-kunnenvoorkomen-na-een-prik-met-pfizer-en-moderna
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de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) ontstaan. Dat stelt het bewakingscomité van het Europees medicijnagentschap EMA vast. Het CBG is onderdeel van dit comité.
Deze zeer zeldzame bijwerkingen komen in de bijsluiter van deze vaccins, samen met een
waarschuwing voor zorgverleners en consumenten.’
en
“Een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin is een ontsteking van de hartspier (myocarditis)
of ontsteking van het hartzakje (pericarditis). Deze bijwerking komt bij minder dan 1 op de
10.000 mensen voor en is daarom zeer zeldzaam. Klachten zijn kortademigheid, pijn op de borst
en hartkloppingen die soms onregelmatig zijn. De klachten gaan meestal vanzelf over of zijn
met medicijnen goed te behandelen. Ervaart u deze klachten? Neem dan contact op met uw
(behandelend) arts of zorgverlener.”
373. Meer in het algemeen is het CBG niet eerlijk over de werking van het vaccin en praat zij (evenals
het EMA) letterlijk Pfizer na. Bijlage 19 bevat een kopie van de tekst die hierover is terug te vinden
op de website van het CBG.100
374. Zo stelt het CBG op haar website:
“Comirnaty is een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer dat voorkomt dat u ziek wordt door het
coronavirus (…) het is bestemd voor volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder (…). Zeven
dagen na de tweede prik bent u maximaal beschermd tegen het coronavirus. De kans dat u ziek
wordt is dan klein.”
en
“Het vaccin wordt op natuurlijke wijze door het lichaam weer afgebroken.”
en
“het Comirnaty vaccin is uitgebreid onderzocht op veiligheid en werkzaamheid. Het onderzoek
vond wereldwijd plaats en aan de klinische studies deden ruim 44.000 deelnemers mee van 16
jaar en ouder. Tijdens dit onderzoek kreeg de helft van de deelnemers het vaccin toegediend en
de andere helft een placebo. Uit de klinische studies blijkt dat het coronavaccin van
BioNTech/Pfizer in 95% van de gevallen bescherming biedt tegen ziekte door het coronavirus.
Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder prik COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie
nog maar 5 mensen zijn die COVID-19 krijgen.”
en

100https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-vaccinaties/coronavaccins/comirnaty
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“Is het vaccin geschikt voor kinderen?
Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is door EMA goedgekeurd voor vaccinatie van kinderen
vanaf 5 jaar. De minister heeft, na advies van de Gezondheidsraad, besloten dat kinderen vanaf
5 jaar een afspraak mogen maken voor vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech, als zij
dit willen.”
375. Deze stellingen van het CBG zijn onjuist. Het vaccin van Pfizer voorkomt niet dat men COVID-19
krijgt. Ook is het niet zo dat een tweede dosis ervan maximale bescherming biedt tegen het virus.
Uit de klinische onderzoeksdata van Pfizer volgt dat niet bekend is in welke mate en hoe lang het
vaccin bescherming biedt tegen COVID-19. Zelfs de CEO van Pfizer stelt dat het vaccin weinig tot
geen effect vertoont. Dit is bevestigd door de directeur van de Amerikaanse CDC.
376. Anders dan het CBG stelt, wordt het vaccin niet op natuurlijke wijze afgebroken door het lichaam.
Dit feit is niet bekend, want Pfizer heeft dit nooit onderzocht. Daarentegen maakt het lichaam op
oncontroleerbare wijze spike-eiwit aan na de inenting. Dit spike-eiwit verspreidt zich vervolgens
doorheen het lichaam, met alle schadelijke gevolgen van dien.
377. Ook de stelling van het CBG dat het vaccin uitgebreid is onderzocht op veiligheid en werkzaamheid
is onjuist. Pfizer heeft tijdens haar klinisch onderzoek niets onderzocht, slechts in hoeverre
ingeënte deelnemers minder PCR-positief testen op COVID-19. Vaststaat dat het vaccin reeds twee
maanden na de start van het onderzoek is toegelaten tot de markt en dat Pfizer op dat moment
haar onderzoek heeft ont-blind. Bovendien heeft Pfizer haar klinische onderzoeksdata opgepoetst.
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378. Opvallend is dat het CBG enerzijds op haar website stelt dat het vaccin veilig en effectief is voor
kinderen, terwijl zij anderzijds het standpunt inneemt dat kinderen niet zijn meegenomen in het
klinisch onderzoek van Pfizer:
“Mensen met een minder goed werkend immuunsysteem (zoals mensen die chemotherapie
krijgen of een orgaantransplantatie hebben gehad), zwangere vrouwen en kinderen waren niet
meegenomen in de klinische studies.”
379. De vraag is, waarop het CBG deze veiligheidsgarantie dan precies baseert. Haar stelling dat
kinderen niet in het klinisch onderzoek van Pfizer zijn meegenomen is overigens onjuist, zoals blijkt
uit de onderzoeksdata van Pfizer. De resultaten van dit klinisch onderzoek waren daarentegen erg
verontrustend.
380. Kortom, ook het CBG is als waakhond niet onafhankelijk en objectief. Evenals het EMA, praten zij
en Pfizer met één mond. In ieder geval is het CBG niet eerlijk in haar stellingen over de veiligheid
en effectiviteit van het vaccin.
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5.3. Gezondheidsraad
381. De Gezondheidsraad treedt naar buiten als een onafhankelijke adviesraad, maar maakt direct deel
uit van de overheid en wordt door haar gefinancierd. Ook de positie van de Gezondheidsraad is
niet onafhankelijk en objectief te noemen.
382. De overheid heeft haar besluit om de kinderen in te enten met het vaccin van Pfizer naar eigen
zeggen gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad van 29 juni 2021 (zie Bijlage 20).101
383. Uit de inhoud van dit advies volgt dat de Gezondheidsraad (evenals het EMA en het CBG) haar
oordeel over de werking van het vaccin volledig en uitsluitend heeft gebaseerd op de klinische
onderzoeksdata van Pfizer. Op basis hiervan stelt zij dat het vaccin veilig en effectief is. Een
kritische opstelling ontbreekt.
384. Anders dan het CBG, stelt de Gezondheidsraad dat kinderen wel in het klinisch onderzoek van
Pfizer zijn meegenomen. Dat is juist. Toch is ook de Gezondheidsraad niet eerlijk in haar stellingen
over het vaccin.
385. Zo stelt zij in haar advies (pagina 4/14):
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“Werkzaamheid en effectiviteit
Het BioNTech/Pfizer-vaccin is zeer werkzaam en effectief bij volwassenen. Dat is gebleken
zowel uit de fase 3-trial met ruim 36.000 mensen vanaf 16 jaar oud, als uit de praktijk waar
inmiddels miljoenen mensen zijn gevaccineerd. Om er zeker van te zijn dat het BioNTech/Pfizervaccin ook vanaf 12-jarige leeftijd werkzaam is, is er nader onderzoek gedaan bij 2.200
adolescenten tussen 12 en 15 jaar oud. De helft van hen kreeg het vaccin en de andere helft
kreeg een placebo toegediend. Er werden op basis van een PCR-test 16 gevallen van COVID-19
vastgesteld, allemaal in de controlegroep. Hieruit is berekend dat de werkzaamheid van het
vaccin 100% was (95% betrouwbaarheidsinterval: 75,3-100%). Daarnaast bleek het
antistofniveau van de 12-15 jarigen een maand na vaccinatie ruim 1,5 keer zo hoog als de
antistofniveaus van de gevaccineerde 16-25 jarigen. Daaruit wordt afgeleid dat de
immuunrespons van 12-15 jarigen ten minste even goed is als die van 16-25 jarigen. Gegevens
over de effectiviteit in deze groep zijn nog niet bekend, omdat die niet bepaald kan worden met
de resultaten van de klinische trials. De effectiviteit kan na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de praktijk worden bepaald.”
386. Ook de Gezondheidsraad neemt gewoon letterlijk de door Pfizer foutief berekende effectiviteitsgraad van 95% over. Volgens haar volgt de effectiviteit van het vaccin uit de klinische onderzoeksDit volgt uit correspondentie tussen de auteur en de Directeur COVID-19 Vaccinaties van het
Ministerie van VWS. ‘Gezondheidsraad, advies Vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19,
29 juni 2021’:
https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2021/06/29/vac
cinatie-van-adolescenten-tegen-covid-19/20210629-Advies-Vaccinatie-adolescenten-tegen-COVID19.pdf.
101
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data van Pfizer en uit de werking ervan in de praktijk. Deze stelling is onjuist. Afgezien van haar
PCR-test onderzoek, heeft Pfizer de effectiviteit van haar vaccin niet klinisch onderzocht.
387. Hiernaast impliceert het enkele feit dat veel mensen zijn ingeënt uiteraard niet automatisch dat
het vaccin effectief is. Daarentegen wijst de praktijk uit dat de effectieve werking van het vaccin
juist snel afneemt. Dit ligt in lijn met de strategie van Pfizer en de overheden om periodiek
terugkerende ‘boosterrondes’ te laten plaatsvinden.
388. Opvallend is dat de Gezondheidsraad stelt dat data over de effectiviteit van het vaccin ten aanzien
van kinderen in de leeftijdscategorie van 12 tot 15 jaar niet bekend zijn. Dit is correct, aangezien
Pfizer dit tijdens haar klinisch onderzoek niet heeft onderzocht. Dit leidt wel tot de vraag waarom
de Gezondheidsraad dan het advies heeft gegeven aan de overheid om de kinderen in te enten
met het vaccin. Het is immers niet bekend is of dit hen een gezondheidsvoordeel oplevert.
389. Ook de Gezondheidsraad is op de hoogte van het verhoogd risico op myocarditis en pericarditis na
de inenting met het vaccin. In haar advies licht zij toe dat de relatie tussen het vaccin en deze
bijwerkingen onderzocht wordt:
“Myocarditis en pericarditis
Het EMA onderzoekt momenteel meldingen van myocarditis (ontsteking van de hartspier) en
pericarditis (ontsteking van het hartzakje) na COVID-19-vaccinatie. (…)
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Het is nog onduidelijk of het optreden van myocarditis en pericarditis gerelateerd is aan
vaccinatie met BioNTech/Pfizer, of één van de andere COVID-19-vaccins. Omdat alleen het
vaccin van BioNTech/Pfizer geregistreerd is voor gebruik bij kinderen vanaf 12 jaar, worden in
dit advies de meldingen na vaccinatie met andere COVID-19-vaccins buiten beschouwing
gelaten.) In Europa zijn er 122 gevallen van myocarditis gemeld na 160 miljoen toegediende
doses van het BioNTech/Pfizer-vaccin. Pericarditis is 126 keer gemeld. De meldingen kwamen
vooral voor bij mannen jonger dan 30 jaar, meestal enkele dagen na de tweede dosis en het
beloop was meestal mild waarbij de patiënten binnen enkele dagen waren hersteld. In
Nederland zijn er tot en met 20 juni 2021 na vaccinatie met BioNTech/Pfizer 2 meldingen van
myocarditis en 8 van pericarditis, op ongeveer 9,6 miljoen toegediende doses.
In Israël zijn er na de eerste dosis BioNTech/Pfizer 27 meldingen van myocarditis bij ruim 5,4
miljoen gevaccineerden. Na de tweede dosis zijn er 121 gevallen gemeld bij ruim 5 miljoen
gevaccineerden. De meeste meldingen kwamen van mannen tussen 16 en 19 jaar oud.
Ongeveer de helft van de gevallen kwam voor bij mensen met een onderliggende aandoening.
In verreweg de meeste gevallen (95%) was het beloop mild. Volgens de Israëlische
gezondheidsautoriteit is er mogelijk sprake van een verband tussen vaccinatie met
BioNTech/Pfizer en myocarditis. In de Verenigde Staten (VS) wordt een incidentie
gerapporteerd van 12,6 (95% BI: 7,5-19,9) bevestigde gevallen van myocarditis en/of
pericarditis per miljoen doses mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna) in de 21 dagen na de
tweede dosis en in de leeftijdsgroep 12-39 jaar. Uit voorlopige analyses komt naar voren dat er
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vaker na de tweede dosis en vaker bij jongens dan bij meisjes meldingen zijn gedaan. De
incidentie die uit voorlopige analyses naar voren komt wordt bij 12-17-jarige jongens na de
tweede dosis geschat op 66,7 per miljoen doses vaccin. Van de meldingen die reeds onderzocht
zijn is bekend dat de meerderheid tijdelijk werd opgenomen in het ziekenhuis en binnen enkele
dagen volledig herstelde. De Food and Drug Administration (FDA) heeft het optreden
myocarditis en pericarditis als waarschuwing in de productinformatie van de mRNA-vaccins
opgenomen. Volgens de FDA wijzen de meldingen op een verhoogd risico van myocarditis en
pericarditis na vaccinatie, met name na de tweede dosis. Desondanks wegen volgens het CDC
(Centers for Disease Control and Prevention) de voordelen van vaccinatie op tegen de nadelen.
Het CDC adviseert dan ook om vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin in adolescenten voort
te zetten.”
390. De Gezondheidsraad stelt dat de relatie tussen het optreden van myocarditis en pericarditis en de
inenting met het vaccin van Pfizer nog onduidelijk is. Nochtans is zij bekend met de klinische
onderzoeksdata van Pfizer, waaruit deze relatie bij kinderen overduidelijk blijkt.
391. Desondanks is de Gezondheidsraad van oordeel dat bij kinderen de voordelen van de inenting met
het vaccin opwegen tegen de nadelen. Het is niet duidelijk waarop zij dit baseert, aangezien dit
gezondheidsvoordeel niet volgt uit de klinische onderzoeksdata van Pfizer. Daarentegen volgt
hieruit dat het vaccin veel meer kwaad dan goed doet bij kinderen.
392. Het feit dat de Gezondheidsraad aansluiting zoekt bij het oordeel van de Amerikaanse CDC is
opmerkelijk, aangezien de directeur van de CDC juist stelt dat het vaccin geen bescherming biedt
tegen COVID-19. Ook de CEO van Pfizer heeft deze stelling ingenomen.
393. Toch geeft de Gezondheidsraad toe dat niet bekend is in hoeverre het vaccin voorkomt dat langdurige COVID-19 klachten optreden bij kinderen. Hierover stelt zij in haar advies (pagina 2/14 en
pagina 6/14):
“Net als volwassenen, kunnen kinderen en adolescenten ook langdurige klachten ontwikkelen
na een COVID-19-infectie. (…)
Ook het voorkomen van langdurige klachten van COVID-19 bij adolescenten beschouwt de
commissie als mee te wegen directe gezondheidswinst, ook al kan de aard en omvang daarvan
op dit moment nog onvoldoende onderbouwd worden met wetenschappelijke evidentie. De
realiteit is dat deze evidentie pas later beschikbaar komt en dat volgens de commissie een
overschatting van deze winst minder problematisch is dan een onderschatting.”
394. De Gezondheidsraad stelt dat het wetenschappelijk bewijs in dit verband nog geleverd moet
worden. Niettemin is het volgens haar raadzaam om de kinderen in te enten, omdat ‘de mogelijke
gezondheidswinst beter kan worden overschat dan onderschat.’ Deze redenering is moeilijk te
volgen en het lijkt erop dat de Gezondheidsraad maar wat verzint.
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395. Volgens de Gezondheidsraad vormt het voorkomen van beperkende COVID-19 maatregelen een
van de belangrijkste argumenten om kinderen in te enten. Hierover stelt zij in haar advies:
“Daarnaast heeft de commissie aanzienlijk gewicht toegekend aan de indirecte
gezondheidseffecten van vaccinatie van adolescenten. Het is niet uitgesloten dat bij een sterke
toename van de infectiedruk wederom besloten wordt tot niet-medicamenteuze, zeer
beperkende preventieve maatregelen. Onderzoek ten tijde van de eerste lockdown toont aan
dat in deze periode de (mentale) gezondheid en het algemeen welbevinden van adolescenten
verslechterd is. Hoewel het niet te voorspellen is in hoeverre dat scenario zich weer zal voordoen
en wat de aard en omvang van de indirecte gezondheidswinst door vaccinatie in de toekomst
zal zijn — dat hangt onder meer af van de epidemiologische situatie en de dan geldende
maatregelen — meent de commissie dat vaccinatie indirect kan bijdragen aan de gezondheid
en het algemeen welbevinden van adolescenten. Zo verkleint vaccinatie niet alleen de kans dat
een adolescent in quarantaine moet gaan, maar ook dat dit noodzakelijk is voor hele
schoolklassen. In het meest ongunstige scenario blijken scholen een reservoir voor SARSCoV-2infecties waarvoor sluiting van scholen als maatregel overwogen wordt. Vaccinatie is een
preventieve maatregel die het normale leven van adolescenten zo min mogelijk verstoort.
396. De redenering die de Gezondheidsraad hier aanhangt mist iedere medisch-wetenschappelijke
basis. Niet is aangetoond dat het inenten van kinderen met het vaccin leidt tot een mindere
noodzaak om vrijheidsbeperkende maatregelen in te voeren. Kinderen zijn niet of nauwelijks
vatbaar voor COVID-19 en Pfizer heeft sowieso niet onderzocht of haar vaccin in staat is om de
verspreiding van het virus binnen de bevolking tegen te gaan.
397. Haar stelling dat de inenting van de kinderen met het vaccin een gezondheidswinst oplevert voor
de gehele bevolking, baseert de Gezondheidsraad dan weer op de modellen van het RIVM:
“Gezondheidswinst voor de bevolking als geheel
De commissie beschouwt dat vaccinatie van gezonde 12- tot en met 17-jarigen ook bijdraagt
aan gezondheidswinst voor de bevolking als geheel. Modelleringsonderzoek van het RIVM laat
zien dat vaccinatie van 12 tot 17-jarigen met het BioNTech/Pfizer-vaccin het reproductiegetal
met 20-35% kan doen afnemen bij een vaccinatiegraad van 65-85%. Daardoor is er ook een
afname van enkele procenten te verwachten op het aantal infecties, ziekenhuisopnames, ICopnames en sterfte bij volwassenen.”
398. Het is niet duidelijk waarop deze percentages van het RIVM gebaseerd zijn. Deze modellen missen
een medisch-wetenschappelijke grondslag, zijn allesbehalve transparant en gaan slechts uit van
toekomstige hypothetische situaties. Gezondheidswinst laat zich in de praktijk niet vangen in
computermodellen.
399. Concluderend geldt dat ook de Gezondheidsraad geen garantie kan bieden dat de inenting met
het vaccin van Pfizer veilig is voor kinderen. Zij kan geen bewijs hiervoor leveren en praat evenals
het EMA en het CBG slechts Pfizer na.
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Geen gezondheidsvoordeel

400. Aangezien het vaccin wordt toegediend aan kinderen, is in het kader van een gedegen risico-baten
afweging belangrijk om stil te staan bij hen als specifieke doelgroep.
401. Eerder is al vaker gesteld dat de inenting met het vaccin de kinderen geen gezondheidsvoordeel
oplevert. Gezonde kinderen beschikken reeds over een aangeboren natuurlijk immuunsysteem,
dat hen in de praktijk zeer goed beschermt tegen de risico’s van COVID-19. Ook hierover zijn tal
van ondersteunende onderzoeken en studies gepubliceerd, waarvan wij er slechts een tweetal
aanstippen.
402. Op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd in Duitsland, is het artikel ‘Risk of Hospitalization,
severe disease, and mortality due to COVID-19 and PIMS-TS in children with SARS-CoV-2 infection
in Germany’ gepubliceerd. 102 Uit dit onderzoek kwam naar voren dat tot nog toe vrijwel geen
kinderen met ernstige COVID-19 klachten zijn opgenomen op de IC-afdeling. Ook volgt hieruit dat
het overlijdensrisico als gevolg van COVID-19 quasi nihil is bij kinderen.
403. Op basis van de onderzoeksresultaten werd het aantal kinderen dat in de praktijk terecht zou
kunnen komen op de IC-afdeling geschat op 1,7 per 10.000 kinderen. De kans op overlijden werd
geprognotiseerd op 0,09 per 10.000 kinderen. Deze cijfers zijn verwaarloosbaar.
404. Een gelijkluidend artikel ‘Deaths in children and young people in England after SARS-CoV-2
infection during the first pandemic year’ verscheen in PubMed. Het artikel is gebaseerd op een
onderzoek in Engeland, waarbij het aantal sterftegevallen is onderzocht bij kinderen jonger dan 18
jaar die PCR-positief waren getest op COVID-19. Uit het onderzoek bleek het volgende:103
“In total, 99.995% of CYP [lees: children and young people] with a positive SARS-CoV-2 test
survived. (…) These results are important for guiding decisions on shielding and vaccinating
children.”
405. Kortom, voor gezonde kinderen zijn de gezondheidsrisico’s als gevolg van COVID-19 nagenoeg nietbestaand. Aanvankelijk schaarde ook de overheid zelf zich achter dit standpunt. Het is niet duidelijk
waarom zij in een later stadium alsnog het besluit heeft genomen om de kinderen in te enten met
het vaccin.
406. De stelling dat het geen meerwaarde oplevert om kinderen in te enten tegen COVID-19, wordt dan
ook wereldwijd massaal gedeeld binnen de medisch-wetenschappelijke wereld. Om die reden
heeft bijvoorbeeld de International Alliance of Physicians and Medical Scientists – een omvangrijke
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.30.21267048v1 (met de opmerking dat het
artikel op het moment van schrijven nog niet peer-reviewed is).
103 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34764489/
102
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internationale alliantie van ruim 17.000 artsen en medisch-wetenschappers – gezamenlijk
unaniem de ‘Physicians Declaration’ ondertekend.
407. Via deze verklaring spreken de specialisten zich nadrukkelijk uit tegen het (verplicht) vaccineren
van kinderen. Onder verwijzing naar tal van onderbouwende wetenschappelijke onderzoeken
(link: ‘view supporting evidence’), stellen zij hierover:
NOW THEREFORE, IT IS:
RESOLVED, THAT HEALTHY CHILDREN SHALL NOT BE SUBJECT TO FORCED VACCINATION
(view supporting evidence)
• Negligible clinical risks from SARS-CoV-2 infection exist for healthy children under eighteen.
• Long term safety of the current COVID vaccines in children cannot be determined prior to

instituting such policies. Without high-powered, reproducible, long term safety data, risks to
the long-term health status of children remain too high to support use in healthy children.
• Children risk severe, adverse events from receiving the vaccine. Permanent physical damage to
the brain, heart, immune and reproductive system associated with SARS-CoV-2 spike proteinbased genetic vaccines has been demonstrated in children.
• Healthy, unvaccinated children are critical to achieving herd immunity. Natural immunity is
proven to tolerate infection, benefiting community protection while there is insufficient data to
assess whether Covid vaccines assist herd immunity.”
408. Enerzijds wijzen de deskundigen op de verwaarloosbare gezondheidsrisico’s die kinderen lopen als
gevolg van COVID-19, waardoor het onnodig is om hen in te enten met het vaccin. Anderzijds
benadrukken zij dat de lange termijn effecten van het vaccin bij kinderen onbekend zijn, hetgeen
volgens hen reeds voldoende reden moet zijn om hen niet hiermee in te enten.
409. Verder waarschuwen zij voor de ernstige gevaren die kinderen lopen, met name door de werking
van het spike-eiwit in het lichaam. Volgens de deskundigen bestaat er een reële kans dat de
kinderen na de inenting met het vaccin permanente schade oplopen aan hun brein, hart, immuunen voortplantingssysteem.
410. Tot slot stellen zij dat het ook in het belang van de gehele bevolking niet verstandig is om de
kinderen in te enten. Gezonde niet-gevaccineerde kinderen leveren namelijk een essentiële
bijdrage aan de ontwikkeling van natuurlijke groepsimmuniteit. Het vaccin tast hun natuurlijk
immuunsysteem aan.
411. De vraag die men zich concluderend kan stellen, is waarom het nodig is om gezonde kinderen in
te enten met een schadelijk vaccin, terwijl hen dit niet eens een gezondheidsvoordeel oplevert.
Een risico-baten afweging zal bij de kinderen altijd nadelig uitvallen, vanwege de eenvoudige reden
dat er voor hen geen baten zijn.
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Onjuiste informatieverstrekking

412. Op basis van al hetgeen tot nog toe bekend is over de veiligheid en effectiviteit van het vaccin,
staat vast dat de overheid ernstig te kort is geschoten in het verstrekken van eerlijke informatie
hierover aan de kinderen en hun ouders.
413. Een zwaarwegende factor hierbij is dat sprake is van de meest kwetsbare en beïnvloedbare
doelgroep binnen de bevolking. Kinderen zijn extra vatbaar voor de (voorbeeld)positie van de
overheid en de druk die de overheid op hen uitoefent. Ook de maatschappelijke druk die zij
ervaren binnen bijvoorbeeld scholen en hun vriendengroep heeft meer impact op hen dan op
volwassen personen. Als zodanig zijn zij minder in staat om zelfstandig kritisch na te denken en
voor zichzelf een goede risico-baten afweging te maken.
414. Deze omstandigheden creëren een bijzondere zorgplicht aan de zijde van de overheid. Temeer nu
sprake is van een vaccin dat binnen een uitzonderlijk snel tijdsbestek is ontwikkeld, beperkt is
getest en vervroegd is toegelaten tot de markt. In een zodanige situatie mag men verwachten van
de overheid dat zij extra zorgvuldig te werk wanneer zij informatie verstrekt. Helaas heeft de
overheid op dit vlak alle ethische en juridische grenzen overschreden.
415. In de praktijk laat het gros van de kinderen zich inenten nadat zij daartoe de oproepingsbrief van
het RIVM ontvangen. Deze oproep vormt doorgaans voor hen de directe aanleiding. Bijlage 21
bevat een kopie van de oproepingsbrief van het RIVM en de standaard bijgevoegde documenten
‘Vaccin in het kort voor Comirnaty (BioNTech/Pfizer) tegen COVID-19 voor kinderen van 5 tot en
met 11 jaar oud’ en ‘Informatie over de prik tegen corona’.
416. Bij het doornemen van de inhoud van deze oproepingsbrief en de bijgevoegde documenten valt
op dat de overheid de kinderen op geen enkele wijze waarschuwt voor de reële risico’s op ernstige
bijwerkingen. Geen van de drie documenten vermeldt iets hierover. Daarentegen zet de overheid
de kinderen op het verkeerde been. Vrijwel al hetgeen de overheid in deze documenten stelt over
de werking van het vaccin is onjuist.
417. In de oproepingsbrief stelt de overheid104 dat een klein aantal gezonde kinderen ernstig ziek wordt
als gevolg van COVID-19 en moet worden opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care.
Hierbij wordt gesteld dat de inenting met het vaccin van Pfizer deze ernstige ziekte kan voorkomen.
Volgens de overheid is het vaccin na onderzoek goedgekeurd voor gebruik.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vormt een zelfstandig onderdeel van
het ministerie van VWS en hiermee de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-ensport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/rijksinstituut-voor-volksgezondheid-enmilieu-rivm
104
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418. Opvallend is dat de overheid gebruik maakt van een angsttactiek, waarbij zij de kinderen een worst
case scenario voorhoudt. Hiervoor bestaat geen enkele valide reden en dit druist in tegen alle
medisch-wetenschappelijke onderzoeken waaruit volgt dat kinderen niet of nauwelijks vatbaar zijn
voor COVID-19.
419. Via de zinsnede ‘na onderzoek goedgekeurd voor gebruik’ wekt de overheid onterecht de schijn
dat het vaccin veilig is voor kinderen. Het tegendeel volgt uit de klinische onderzoeksdata van
Pfizer. Hiernaast kan zoals gezegd geen waarde worden toegekend aan de goedkeuring die het
EMA heeft verstrekt aan de versnelde markttoelating van het vaccin.
420. In het bijgevoegd document ‘Vaccin in het kort voor Comirnaty (BioNTech/Pfizer) tegen COVID-19
voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud’ strooit de overheid de kinderen nog meer zand in de
ogen.
421. De bewering van de overheid dat het vaccin van
Pfizer de kinderen beschermt tegen het virus en
voorkomt dat zij ziek worden, is onjuist. Pfizer
heeft een foutieve berekening gemaakt van de
effectiviteitsgraad van het vaccin, die in werkelijkheid minder dan 1% bedraagt. Verder heeft zij
op dit vlak klinisch niets onderzocht. Zelfs de CEO
van Pfizer heeft het standpunt ingenomen dat
het vaccin weinig tot geen effect heeft tegen
COVID-19. Kortom, deze stelling van de overheid
mist iedere grondslag.
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422. Evenals het EMA, het CBG en de Gezondheidsraad, praat de overheid hier slechts Pfizer na,
door te beweren dat het vaccin de kans op het
krijgen van COVID-19 met maar liefst 91%
verlaagt bij kinderen. Dit klopt niet, aangezien
ook dit percentage onjuist is berekend door
Pfizer. Bovendien zijn kinderen reeds van
nature nauwelijks vatbaar voor de risico’s van
COVID-19. Zodoende is niet duidelijk hoe dit
risico dan met 91% verlaagd kan worden.
423. De stelling dat veel onderzoek is verricht
naar de veiligheid en werkzaamheid van het
vaccin is onjuist. De bewering dat geen
belangrijke stappen zijn overgeslagen is zelfs
kwalijk. Tijdens een kleinschalig opgezet
klinisch onderzoek heeft Pfizer slechts 1.000
kinderen ingeënt met het vaccin en enkel
onderzocht hoeveel kinderen minder PCRpositief testten. Hiernaast heeft Pfizer wel
essentiële stappen overgeslagen.

424. In de bijgevoegde algemene informatiebrief ‘Informatie over de prik tegen corona’ wordt
weliswaar melding gemaakt van mogelijke bijwerkingen, maar hierbij verzwijgt de overheid het
risico op het optreden van myocarditis en pericarditis. Daarentegen stelt de overheid dat het
vaccin veilig is en dat ernstige bijwerkingen bijna niet voorkomen.
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425. De overheid bagatelliseert op deze wijze de schadelijke werking van het vaccin en doet onterecht
voorkomen alsof het vaccin van Pfizer kan worden vergeleken met de gewone klassieke vaccins.
Dit is onjuist. Hoewel zij bekend is met de klinische onderzoeksdata van Pfizer en het reëel risico
op ernstige bijwerkingen, beweert de overheid dat het vaccin veilig is.
426. Op basis van het vereiste van ‘informed consent’, geldt dat de overheid naar de kinderen toe eerlijk
had moeten zijn. Temeer nu het hun gezondheid aangaat. Op zijn minst had de overheid de
kinderen voorafgaand aan hun inenting erop moeten wijzen dat:
a) de inenting met het vaccin van Pfizer voor hen geen werkelijk gezondheidsvoordeel oplevert,
aangezien zij als kind nauwelijks vatbaar zijn voor COVID-19 en beschikken over een natuurlijk
immuunsysteem dat hen reeds beschermt tegen eventuele gezondheidsrisico’s; en
b) voor zover zij toch de keuze zouden maken om zich te laten inenten met het vaccin, zij zich
ervan bewust moeten zijn dat het vaccin:
-

is ontwikkeld binnen een ongebruikelijk kort tijdsbestek;
is ontwikkeld volgens een protocol waarbij belangrijke stappen zijn overgeslagen;
slechts kleinschalig en beperkt is getest op kinderen;
niet voorkomt dat zij alsnog COVID-19 krijgen;
niet voorkomt dat zij alsnog het virus overdragen en verspreiden;
vanwege haar minimale werking mogelijk noopt tot meerdere inentingen;
leidt tot een verhoogd risico op myocarditis en pericarditis;
onder voorwaarden versneld is toegelaten tot de markt;
met zich meebrengt dat zij deel uitmaken van een medisch-wetenschappelijk
experiment, waarbij alle antwoorden op de belangrijkste vragen omtrent de veiligheid en effectiviteit van het vaccin de komende jaren moeten volgen uit de praktijk.

427. Zo ook had de overheid de kinderen voorafgaand aan hun inenting in het bezit moeten stellen van
de officiële bijsluiter van het vaccin. Hoewel ook de bijsluiter het risico op het optreden van
myocarditis en pericarditis sterk afzwakt, maakt deze in ieder geval hiervan melding. Ook vermeldt
de bijsluiter dat het vaccin voorwaardelijk is goedgekeurd. Dit in tegenstelling tot de oproepingsbrief en de bijgevoegde documenten.
428. Bijlage 22 bevat de bijsluiter van het vaccin van Pfizer (update februari 2022). De bijsluiter
vermeldt allereerst vetgedrukt:
“Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit vaccin toegediend krijgt want er staat belangrijke
informatie in voor u.”
429. Over het risico op myocarditis en pericarditis stelt de bijsluiter (afgezwakt):
“Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
(…)
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Zeer zeldzame gevallen van myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis
(ontsteking van het hartzakje) zijn gemeld na vaccinatie met Comirnaty, vaker na de tweede
vaccinatie en vaker bij jongere mannen. Na vaccinatie moet u alert zijn op tekenen van
myocarditis en pericarditis, zoals kortademigheid, hartkloppingen en pijn op de borst, en
onmiddellijk medische hulp inroepen indien deze optreden.”
en

-

“Zeer zeldzame voorkomende bijwerkingen: komen voor bij maximaal 1 op de 10.000
gebruikers
Ontsteking van de hartspier (myocarditis) of ontsteking van het hartzakje (pericarditis) die kan
leiden tot kortademigheid, hartkloppingen of pijn op de borst.”

430. Opvallend is overigens dat de bijsluiter vermeldt dat het vaccin wordt afgeraden voor gebruik bij
kinderen jonger dan 12 jaar:
“Kinderen
Comirnaty wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.”
en verder:
“Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.”
431. Over de versnelde markttoelating van het vaccin stelt de bijsluiter het volgende:
“Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van
alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.”
en
“Dit geneesmiddel is voorwaardelijk toegelaten. Dit betekent dat er in de toekomst meer
definitieve gegevens worden verwacht over dit geneesmiddel. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal ieder jaar nieuwe informatie over het geneesmiddel beoordelen. Als dat nodig is, zal
deze bijsluiter worden aangepast.”
432. Hieruit blijkt eens te meer dat de kinderen deel uitmaken van een medisch-wetenschappelijk
experiment. De bijsluiter vermeldt dat aanvullende monitoring plaatsvindt ten aanzien van het
vaccin, dat nieuwe veiligheidsinformatie en meer definitieve gegevens over het vaccin worden
verwacht in de toekomst en dat zo nodig de inhoud van de bijsluiter wordt aangepast. In dit kader
worden de kinderen ertoe opgeroepen om bijwerkingen die optreden na hun inenting te melden.
Op deze wijze kunnen zij een bijdrage leveren aan het veiligheidsonderzoek.
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433. Deze oproep sluit aan bij het feit dat de gecombineerde fase 2/3 van het klinisch onderzoek van
Pfizer nog loopt tot medio 2023. In dat verband dient Pfizer alle verkregen data uit de praktijk aan
te leveren bij het EMA.
434. Tot slot valt op dat daar waar de oproepingsbrief en de bijgevoegde documenten expliciet doen
uitschijnen dat het vaccin goed werkt, de bijsluiter aanzienlijk terughoudender is op dit punt.
435. Uit de praktijk blijkt dat ook op het moment waarop GGD-of andere medewerkers het vaccin van
Pfizer toedienen aan kinderen, zij de kinderen niet informeren over de schadelijke werking van het
vaccin.
7.1. Minister van VWS
436. In het kader van de onjuiste informatieverstrekking over het vaccin van Pfizer is het van belang om
stil te staan bij de rol die minister De Jonge hierbij heeft ingenomen. Als voormalig minister van
VWS heeft hij steeds aangestuurd op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de kinderen.
437. Vanuit zijn functie droeg minister De Jonge de politieke eindverantwoordelijkheid voor het
vaccinatiebeleid. Hij vervulde hierin vanaf het begin de kartrekkersrol. Zodoende kan er geen
misverstand over bestaan dat minister De Jonge op de hoogte was van de (pre)klinische onderzoeksdata van Pfizer, van de inhoud van de onderhandelingen die zijn gevoerd met Pfizer en van
de inhoud van de gesloten overeenkomst tussen Pfizer en de overheid. Ook was hij bekend met
de bevindingen van het EMA, het CBG en de Gezondheidsraad. Kortom, hij was op de hoogte van
alle ins en outs met betrekking tot de werking van het vaccin. Zijn handelwijze ten aanzien van de
kinderen dient binnen deze context te worden geplaatst.
438. Meer in het algemeen leek minister De Jonge veeleer op te treden als handelsvertegenwoordiger
van Pfizer, dan als een minister die het gezondheidsbelang van de kinderen vooropstelde.105 Hierbij
heeft hij ethische en juridische grenzen overschreden.
439. Allereerst geldt dat minister De Jonge vanaf het begin het onjuist standpunt heeft ingenomen dat
vaccinatie de enige manier zou zijn om COVID-19 te bestrijden. Bijlage 23 bevat ter illustratie een
print screen van een video interview met minister De Jonge op 20 mei 2020.106 Hierin benadrukt
hij meermaals dat “vaccinatie echt het enige is wat helpt”. Ook tijdens landelijke persconferenties
heeft hij gelijksoortige uitlatingen gedaan.
440. De onjuistheid van deze stelling volgt zoals gezegd uit tal van internationale RCT-onderzoeken naar
de positieve werking van de eerder genoemde medicatie bij de (vroeg)behandeling van COVID-19.
Ook volgt dit uit het succesvol gebruik van deze medicatie in een groot aantal andere landen en
uit authentieke persoonlijke verklaringen van (ex-)COVID-19 patiënten, behandelend (huis)artsen
en apothekers.
105
106

Overigens gold dit ook voor de andere merken. Bijvoorbeeld ‘dansen met Janssen’.
https://www.youtube.com/watch?v=SgO-SsAincQ YouTube heeft de video verwijderd.
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441. Opmerkelijk is de wijze waarop en de mate
waarin minister De Jonge zelfs via zijn eigen
sociale mediakanalen promotie voerde voor
het vaccin van Pfizer. Via persoonlijke
tweets en het gebruik van hashtags als
‘#BioN -Tech/@Pfizer’ en ‘#mouwenopstropen’ prees hij zonder meer het
gebruik van het vaccin aan.
442. Men kan zich afvragen hoe deze opstelling
zich verhoudt met het feit dat minister De
Jonge zelf bekend was met de risico’s die
kleven aan de inenting met het vaccin.

443. Nadat de vaccins bij Pfizer
waren ingekocht, dienden de
kinderen massaal hiermee te
worden ingeënt. In dit kader
ging minister De Jonge zelfs
‘Corona les’ geven op scholen.
Dit naar eigen zeggen met als
doel om de kinderen de juiste
kennis over het vaccin bij te
brengen. Volgens hem was dit
erg belangrijk om de verspreiding van nepnieuws over het
vaccin de kop in te drukken.

444. Ter illustratie wordt verwezen naar een promotievideo van het Ministerie van VWS van 11
september 2021.107 In de video stelt minister De Jonge:
“Het is zo ontzettend belangrijk dat alle jongeren direct kennis nemen van hoe het zit met
vaccins, waarom het zo ongelofelijk belangrijk is en hoe het zit met alle onzinverhalen die ook
over vaccins worden verteld. (…)
Dat is heel belangrijk, want dat is de manier om de vaccinatiegraad te verhogen. Hoe hoger die

107

https://www.youtube.com/watch?v=_OGW5cA_WaU
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vaccinatiegraad, hoe sneller we van al die beperkende maatregelen af zijn. Dat is iets wat
jongeren heel erg goed begrijpen en wat hen aanzet om zich te laten vaccineren.”
445. Bij een andere promotievideo van het Ministerie van VWS, die minister De Jonge deelde via zijn
persoonlijk Twitter account op 26 mei 2021, vermeldde hij dan weer:
“We gaan nóg gerichter communiceren over vaccins. In wijken en wachtkamers, met
bijeenkomsten en via één-op-één-contact. Zodat kennis uit de wetenschap overal doorkomt en
feiten winnen van fabels. Omdat de enige viruswaarheid is dat vaccinatie werkt.

”
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446. In de video zelf stelde minister De Jonge:
“(…) Dat is te vermijden, dat is te voorkomen, als we iedereen weten te overtuigen. En dus via
sleutelfiguren, via huisartsen, via gezaghebbende sleutelfiguren in de omgeving van mensen
moeten we uiteindelijk iedereen één op één zien te overtuigen, één op één zien te prikken. Dat
is waar het om gaat.”
447. Uit deze video’s en de woorden van minister De Jonge blijkt dat hij het als zijn persoonlijke missie
zag om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen zich zouden inenten met het vaccin. Met de
termen ‘onzinverhalen’ en ‘fabels’ doelde minister De Jonge op de stellingen dat het vaccin niet
veilig en effectief zou zijn. Nochtans was hij zelf bekend met de schadelijke werking van het vaccin.
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448. Een psychologische tactiek die in de
praktijk vaak is toegepast op de kinderen, bestaat uit de bewering dat zij door
de inenting met het vaccin hun vrijheid
zouden terugkrijgen. Kwalijk is dat de
overheid hen deze vrijheid eerst zelf had
ontnomen zonder valide reden.
449. Zo ook werd de kinderen structureel
voorgehouden dat zij via de inenting
anderen konden beschermen. Het was
evenwel bekend dat Pfizer niet had
onderzocht of haar vaccin in staat was
om de virusoverdracht tegen te gaan.
450. Tijdens een interview van het NOS Jeugdjournaal van 10 december 2021108 gaat Minister De Jonge
in op de noodzaak om kinderen in de leeftijdscategorie van 5 t/m 11 jaar te laten inenten met het
vaccin. Zonder enige medisch-wetenschappelijke onderbouwing en wederom met het terugdringen van de zelf opgelegde beperkende maatregelen als argument, stelt hij:
“Uiteraard is het een eigen keuze van ouders om daar wel of niet gebruik van te maken, maar
het is wel verstandig om het te doen. Als je hierdoor kunt voorkomen dat kinderen last hebben
van schoolsluiting of andere contact beperkende maatregelen, dan is dit voor hun ontwikkeling
natuurlijk wel echt geweldig.”
451. Zoals gezegd, is ingeval van de
kinderen meer nog dan bij andere
bevolkingsgroepen sprake van een
kwetsbare doelgroep, die zelf volkomen onwetend zijn op dit vlak
en vanuit dat oogpunt moeten
(kunnen) vertrouwen op de goede
intenties van minister De Jonge.
Op hem rustte dan ook een
bijzondere zorgplicht, die vergde
dat hij op een zorgvuldige wijze
zou omgaan met het gezondheidsbelang van de kinderen.

452. De houding van minister De Jonge ten aanzien van de kinderen is ook Tweede Kamerleden niet
ontgaan. Zij hebben meermaals hun zorgen hierover geuit. Ter illustratie wordt verwezen naar een
108

https://www.youtube.com/watch?v=BUFz6eeqnts
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debat in de Tweede Kamer op 24 juni 2021.109 Hierbij stelde Tweede Kamerlid Wybren van Haga
het gedrag van minister De Jonge aan de kaak. Zelf noemde de heer Van Haga “de obsessie van De
Jonge om kinderen te vaccineren ronduit misdadig”.
453. Tijdens het debat stelde de heer Van Haga minister De Jonge de vraag of vanwege de kans op
myocarditis een risicoafweging bij kinderen niet altijd uitvalt in het nadeel van het vaccin. De heer
Van Haga wees erop dat kinderen niet ziek worden als gevolg van COVID-19 en zij het virus
nauwelijks overdragen. In reactie hierop stelde minister De Jonge dat de inenting met het vaccin
noodzakelijk is om de virusverspreiding tegen te gaan en andere mensen te beschermen.
454. Meer bepaald stelde minister De Jonge:
“Maar wij vaccineren onszelf ook omdat je nou juist een ander wil beschermen. We weten dat
er een behoorlijke mate is van transmissieremming na vaccinatie. Als je dat nou weet, dat je
die kans hebt om iets heel betekenisvols te doen, om kwetsbare mensen te beschermen, dan
vind ik het zo’n no-brainer dat je daar gewoon voor kiest. Juist wel door vaccinatie bescherm je
een ander. En dat geldt zeker ook voor jongeren natuurlijk.”
455. Verder ontkende minister De Jonge de stelling van de heer Van Haga dat het vaccinatierisico ten
aanzien van de kinderen groter is dan het voordeel dat zij hiermee kunnen behalen:
“Dat laatste is sowieso niet waar natuurlijk. (…) en doen, want dat is echt kwalijk, doen alsof
jongeren grotere schade zouden ondervinden aan vaccinatie dan dat ze daar baat bij zouden
hebben, dat is natuurlijk heel fout en echt ook gewoon ondermijnend voor de vaccinatiebereidheid en daarmee ook gewoon voor de volksgezondheid.”
456. Hieruit blijkt dat minister De Jonge niet eerlijk is over de werking van het vaccin en het schadelijk
effect ervan ten aanzien van de kinderen. Minister De Jonge was bekend met de klinische
onderzoeksdata van Pfizer, met de inhoud van de overeenkomst die is gesloten met Pfizer en met
de bevindingen van het EMA, het CBG en de Gezondheidsraad. Hij wist dat Pfizer tijdens haar
klinisch onderzoek niet had onderzocht of haar vaccin invloed heeft op de virusoverdracht.110
Anders dan hij stelt, was dit dus niet geweten. De stelling van minister De Jonge dat de kinderen
zich moeten laten inenten om anderen te beschermen is hiermee onjuist.
457. In tegenstelling tot de vele medisch-wetenschappelijk deskundigen die het tegendeel aantonen,
stelt minister De Jonge verder dat het risico op vaccinatieschade bij de kinderen niet groter is dan
het gezondheidsvoordeel dat het vaccin hen oplevert. Deze uitspraak is onjuist en ook dit is
minister De Jonge bekend. Uit de klinische onderzoeksdata van Pfizer kwamen geen gezondheidsvoordelen voor de kinderen naar voren, enkel risico’s.

https://www.youtube.com/watch?v=Rgn0C2sk5P8
Ook volgens onder meer mevrouw Rochelle Walensky, Directeur van de Amerikaanse Centers
for Disease Control (CDC), was het vaccin van Pfizer niet in staat om virustransmissie tegen te
gaan.
109
110
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458. Zijn bekendheid met de schadelijkheid van het vaccin weerhield minister De Jonge er niet van om
vlak voor zijn aftreden als (demissionair) minister van VWS nog een aanzienlijke hoeveelheid
vaccins bij Pfizer in te kopen. Naar eigen zeggen was dit noodzakelijk met alvast het oog op de
jaren 2022 en 2023.
459. Bijlage 24 bevat een kopie van de brief van minister De Jonge aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer van 29 december 2021.111 In zijn brief stelt minister De Jonge hierover:
“Omdat we op dit moment nog niet weten of de huidige vaccins – zeker na een booster –
afdoende beschermen tegen de Omicron variant, werken BionTech/Pfizer en Moderna aan een
aan de Omicron variant aangepaste versie van hun vaccins. (…)112 Ons reguliere contract voor
22/23 voorziet in leveringen van BioNTech/Pfizer in de eerste helft van 2022 en in de eerste
helft van 2023. Mocht een aangepast vaccin dus in april of mei beschikbaar komen, dan hebben
we een belangrijk deel van onze bestelling voor 2022 reeds ontvangen. Daarom heeft het
kabinet besloten om extra vaccins te bestellen, zodat we over aangepaste vaccins kunnen
beschikken in geval een boosterronde met dit aangepaste vaccin noodzakelijk is. (…) Als gezegd
gaan we uit van de mogelijkheid van een drietal boosterrondes in 2022 en tenminste een in
2023. Ook kiezen we voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. (…) We kiezen er eveneens
voor om voldoende vaccins te beschikken om kinderen tussen 5 en 12 jaar – indien gewenst –
te kunnen vaccineren. (…) Als gebruikelijk is de prijs voor de nu aan te kopen 5,9 miljoen extra
doses geheim. Ze zijn qua prijs echter gelijk aan de eerder afgenomen vaccins van
BionTech/Pfizer onder dit derde contract. Ter financiering hiervan is recent na mutatie van de
tweede supplementaire begroting 2021, de verplichtingenruimte voor het budget voor
vaccinaankoop, met € 120 miljoen verhoogd.”
460. Hieruit blijkt dat minister De Jonge beschikte over een sterk voorspellende kracht. Ook hij zal een
glazen bol hebben gehad. Zonder medisch-wetenschappelijke onderbouwing kon hij immers
voorspellen hoe het virus zich in de toekomst zou gedragen en hoeveel nieuwe boosterrondes
jaarlijks zullen moeten plaatsvinden. Minister De Jonge was hiervan zodanig overtuigd dat hij reeds
bij voorbaat en zonder enig voorbehoud grote partijen vaccins bij Pfizer inkocht. Dit met als doel
om deze vaccins pas over 1 tot 2 jaar in te zetten.
461. Het is opmerkelijk dat ook de voormalig minister van VWS zich blijkbaar uitsluitend heeft laten
leiden door de belangen van Pfizer en hiermee de farmaceutische industrie, in plaats van het
gezondheidsbelang van de kinderen voorop te stellen.

111

https://open.overheid.nl/repository/ronl-c46207bf-f6ee-4f5e-b497d1a576c96287/1/pdf/kamerbrief-over-aanschaf-extra-doses-biontechpfizer.pdf
112 Waarvan de CEO van Pfizer dus heeft gesteld dat het niet is ontwikkeld op basis van een echt
virus maar op basis van een door Pfizer zelf geconstrueerd pseudo-virus en waarvan hij ook heeft
gesteld dat de eerste twee dosissen geen effect hebben tegen COVID-19.
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Nawoord

462. Als wij uitgaan van het universeel beginsel ‘First, do no harm’, dan lijkt de enige gerechtvaardigde
conclusie te zijn dat de Nederlandse overheid ernstig verwijtbaar heeft gehandeld ten aanzien van
onze kinderen. Het bewijs hiervan neemt dagelijks toe.
463. Hoewel de overheid bekend was met de ernstige risico’s die gepaard gaan met het vaccin van
Pfizer, heeft zij de kinderen verkeerd ingelicht. Zelfs heeft de overheid hen aangespoord en onder
druk gezet om zich in te enten met dit vaccin. Zij wist dat het vaccin de kinderen geen enkel
gezondheidsvoordeel zou opleveren en dat zij anderen hiermee niet zouden kunnen beschermen.
464. Tijdens dit onderzoek overviel mij meermaals de vraag hoe om te gaan met een overheid die
enerzijds haar burgers en zelfs kinderen aanzet om zich in te enten met een potentieel dodelijk
middel en hen anderzijds werkzame medicatie onthoudt. Hoeveel levens heeft dit reeds gekost en
hoeveel volgen er nog? Dit is niet te begrijpen.
465. Uiteindelijk zal het aan de rechter zijn om hierover een objectief en onafhankelijk oordeel te vellen.
Het is belangrijk dat hierbij de onderste steen bovenkomt. Helaas zullen wij onze verwachtingen
moeten temperen. Tot nog toe is iedere vordering die indruist tegen het COVID-19 beleid van de
overheid standaard afgewezen. Aangiftes worden geseponeerd of niet in behandeling genomen.
In ieder geval is het laatste woord hierover nog niet gezegd.
466. Aan de lezer zou ik tot slot nogmaals de oproep willen doen om zelf kritisch te zijn en op onderzoek
uit te gaan. Via deze weg hoop ik daartoe een aanzet te hebben kunnen geven. De waarheid is
zichtbaar, men moet het alleen willen zien.
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Bijlagen

Bijlage 1:

schriftelijke antwoorden van minister De Jonge op Kamervragen van Tweede Kamerlid
P. van Houwelingen van 21 september 2021;

Bijlage 2:

Manufacturing and supply agreement gesloten tussen Pfizer en de Albanese overheid;

Bijlage 3:

brief van minister De Jonge aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 29 december
2021;

Bijlage 4:

media-artikelen waaruit volgt dat Pfizer een recordboete van 2,3 miljard dollar heeft
betaald aan de Amerikaanse autoriteiten;

Bijlage 5:

artikel waaruit blijkt dat Pfizer een schikking van 14,5 miljoen dollar heeft getroffen
met de Amerikaanse overheid;

Bijlage 6:

artikel waaruit blijkt dat Pfizer een schadevergoeding van 175.000 dollar per familie
heeft moeten betalen aan meerdere Nigeriaanse families;

Bijlage 7:

artikel waaruit volgt dat Pfizer een bedrag van 1,2 miljard dollar heeft moeten betalen
aan meerdere vrouwen;

Bijlage 8:

artikel over de enorme winsten die Pfizer genereert als gevolg van haar vaccin;

Bijlage 9:

artikel ‘Pfizer sluist miljardenwinst weg via Nederland’ van dhr. H.W. Smits (FTM);

Bijlage 10:

analyserapport ‘More Harm than Good’ van de Canadian Covid Care Alliance (CCCA);

Bijlage 11:

artikel ‘The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity’ van dr. Sucharit
Bhakdi MD en dr. Michael Palmer MD;

Bijlage 12:

patent toelichting op de website van de WIPO;

Bijlage 13:

interim rapport ‘Graphene Oxide detection in aqueous suspension, observational study
in optical and electron microscopy’ van dr. P. Campra;

Bijlage 14:

technisch (vervolg)rapport ‘Detection of Graphene in COVID-19 vaccines by microRAMAN spectroscopy’ van dr. P. Campra;

Bijlage 15:

analyserapport ‘Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide
in CoV-19 vaccins’ van dr. R. Young;

Bijlage 16:

schriftelijke antwoorden van minister De Jonge op Kamervragen van Tweede Kamerlid
P. van Houwelingen van 16 november 2021;

Bijlage 17:

ontwerpresolutie van Europees Parlementslid V. Joron van 23 september 2021;

Bijlage 18:

officiële samenvatting van het evaluatierapport van het EMA ten aanzien van het Pfizer
vaccin;

Bijlage 19:

tekst op de website van het CBG over de werking van het vaccin van Pfizer;
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Bijlage 20:

advies van de Gezondheidsraad over de vaccinatie van kinderen van 29 juni 2021;

Bijlage 21:

oproepingsbrief en bijlagen ‘Vaccin in het kort voor Comirnaty (BioNTech/Pfizer) tegen
COVID-19 voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud’ en ‘Informatie over de prik tegen
corona’;

Bijlage 22:

bijsluiter van het vaccin van Pfizer (update februari 2022);

Bijlage 23:

print screen van een video interview met minister De Jonge op 20 mei 2020;

Bijlage 24:

brief van minister De Jonge aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 29 december
2021.
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