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Wereldwijd worden de gevolgen van vaccinaties door de officiële instanties te kortdurend gemonitord. Dat
geldt al jaren voor de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RIVM wijst ernstige
negatieve gevolgen – zoals overlijden, 75 meldingen sinds 1995 – zelfs standaad af: “dat vaccinaties leiden
tot verminderde weerstand of verhoogde vatbaarheid ʻwordt niet door de literatuur ondersteundʼ.”
In mijn boek Baarmoederhalskanker , de HPV-vaccins als een ʻdeus ex vaginaʼ (ISBN 978.90.202.03271)
ga ik uitgebreid in op het feit dat – ongeacht de leeftijd waarop iemand wordt gevaccineerd – er in diens
lichaam en hersenen ALTIJD reacties plaatsvinden op de vele (gif)stoffen, en onbekende hoeveelheden
menselijk en dierlijk DNA en RNA, en vreemde eiwitten die met een vaccin worden binnengespoten.
De Hongaarse arts Hans Selye
ontdekte in 1937 dat wanneer een
mens of een zoogdier een toxische
stof binnenkrijgt – bijvoorbeeld een
vaccin – het lichaam probeert om
zich direct van deze gifstoffen te
ontdoen volgens een typerende
serie van reacties.
Hij noemde dit vaste patroon van
activiteiten (fasen):
het non-specific stress syndrome.

Fase I -- alarm
uur 4; uur 13; uur 48.
Het lichaam is acuut aangedaan:
alle verdedigingsmechanismen worden gemobiliseerd;
Er is een sterke stijging in de corticoïde activiteit;
Fase II -- weerstand
dag 5, 6 of 7; dag 10 of 11.
Het lichaam is op het toppunt van weerstand tegen de giftige
stof(fen);
Fase III -- uitputting
dag 14-16; dag 21-24; dag 28; dag 47.
Dit is de meest kritische fase, iedere verdediging is uitgeput.
Het lichaam gaat nu ten onder, of weet zich weer te herstellen.

De Australische wetenschappelijk
onderzoeker dr. Viera Scheibner deed een belangrijke toevoeging aan Selyeʼs fasenschema.
Niet alleen vond zij rond 1990 in haar studies met een zuivere ademhalings-monitor voor babyʼs (per
ongeluk!) het oorzakelijk verband tussen vaccinatie en wiegendood, maar binnen de verschillende fasen van
Selyeʼs non-specific stress syndrome ontdekte zij bovendien de specifiek kritieke momenten.
Toen zij deze typerende tijdstippen vergeleek met de doodsmomenten van gedocumenteerde gevaccineerde
wiegendoodbabyʼs, bleek vervolgens dat, hoe jonger de desbetreffende baby was, des te eerder deze de
strijd had verloren tegen de overmacht aan gifstoffen in de ingespoten vaccins.
Sindsdien krijgt dr. Scheibner van ouders van over de hele wereld verzoeken om hen bij te staan in de
rechtszaken waarin zij worden beschuldigd van het schudden van hun baby: Shaken Baby Syndrome (SBS).
SBS is een pseudo-diagnose die het verband ontkent tussen vaccinatie(s) en de dramatische gevolgen
daarvan, en de schuld voor de vaccinschade aan het kind verschuift naar de ouders.
De effecten van kindermishandeling en vaccinatieschade kunnen erg op elkaar lijken. Een simpele test van
de niveaus van histamine en vitamine C in bloed en serum is genoeg om het verschil vast te stellen. Deze
laboratoriumtests worden echter nooit gedaan. En mede daarom zitten wereldwijd honderden ouders
onschuldig in de gevangenis op de aanklacht van kindermishandeling, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar
heel gehoorzaam hun kind lieten vaccineren. Wat voor deze babyʼs geldt, geldt voor iedere gevaccineerde...
Daarom: Het vermijden vaccins is het voorkómen van schade en verdriet!!! De medische aanslagen op het
lichaam door vaccins kunnen direct na inspuiting enigszins worden beperkt met behulp van grote
hoeveelheden vitamine C. In het ontdoen van vaccinatieschade kan homeopathie helpen (dr. Tinus Smits).
Het lichaam gebruikt vitamine C voor het neutraliseren van ingenomen/ingeademde/ingespoten gifstoffen en
de daardoor veroorzaakte vrije radicalen-cascades: vrije elektronen die naar willekeur weefselschade
aanrichten. Naast een krachtige anti-oxidant is vitamine C een onontbeerlijke bouwstof voor collageen,
terwijl collageen weer onmisbaar is in de opbouw van vaten en botten. De mens maakt zelf geen vitamine C
aan en moet deze essentiële stof halen uit voeding of suppletie. Wanneer deze aanvoer ontbreekt, onttrekt
het lichaam in noodgevallen vitamine C aan de eigen weefsels. Met als gevolg: verzwakking van botten en
vaatwanden. En vandaar dat gevaccineerde ʻSBS-babyʼsʼ bloedingen en botbreuken vertonen...
Dankzij onderstaand schema met daarop de specifiek kritieke dagen na vaccinatie, weten ouders waarop zij
moeten letten, en wanneer zij in het bijzonder alert moeten zijn.
Een volledig ingevuld formulier biedt ouders, artsen en/of onderzoekers belangrijke, en vooral tastbare
informatie over de werkelijke gevolgen van vaccins.

Naam:
adres:

datum
vaccinatie

geb.datum:

.................

kritieke
dagen
omgerekend
naar datum

FASE I

Alarm

reactie(s)
(koorts, huilen, uitslag, overgeven, onrustig, niet willen
eten/drinken, stuipen, flauwvallen, slap worden, stoppen
met ademen, verlamming (Guillain-Barré), overlijden)

uur 4
uur 13
uur 48
FASE II

Weerstand

dag 5,
6, of 7
dag 10
of 11
FASE III

Uitputting

dag 14
dag 15

dag 16
dag 21
dag 22
dag 23
dag 24
dag 28
dag 47
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Stuur dit formulier, of een bericht naar een van de volgende websites / adressen:
hulpdienstcoevorden@sp.nl
meldpuntvaccinklachten@argusoog.org
rovercopy@cs.com
http://www.vaccinatieinformatie.nl
http://meldpunthpv.hyves.nl/
anneke@verontrustemoeders.nl

Aansprakelijkheidsformulier Vaccinatieschade
Priklocatie

:_______________________

Prikdatum :__________________________

1. Gegevens steller van aansprakelijkheid:
Voornaam

:__________________________

Achternaam :_____________________________

Adres

:__________________________

Plaats + PC:_____________________________

Geb. plaats

:__________________________

Geb. datum :_____________________________

BSN

:__________________________

2. Gegevens ontvanger van het vaccin:
Voornaam

:__________________________

Achternaam :_____________________________

Adres

:__________________________

Plaats + PC :_____________________________

Geb. plaats

:__________________________

Geb. datum :_____________________________

BSN

:__________________________

3. Aansprakelijkheidsstelling:
Hierbij stel ik (steller van aansprakelijkheid) de op deze priklocatie verantwoordelijk arts
dhr/mevr. ______________________________ persoonlijk aansprakelijk voor alle en iedere
gezondheidsschade die kan worden toegeschreven aan het/de hieronder beschreven vaccin(s):

4. Gegevens vaccin(s):
Merknaam

:__________________________

Merknaam :____________________________

Partijnummer

:__________________________

Partijnr

Exp. datum

:__________________________

Exp. datum :____________________________

:____________________________

5. Gegevens prikker/verpleegkundige:

Gegevens arts:

Naam voluit

:___________________________

Naam voluit :_____________________________

Geb. datum

:__________________________

Geb. datum :_____________________________

Geb. plaats

:___________________________

Geb. plaats :_____________________________

6. Ondertekening:
Aldus naar waarheid ingevuld,
Handtekening

Handtekening

steller van aansprakelijkheid:

verantwoordelijk arts:

______________________________________

_______________________________________

datum:

datum:
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