Als ik klompen aan had braken ze!
Allereerst dank ik Denis Stom die mij het antwoord heeft doorgemaild dat gegeven werd
door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan ene “Dennis” die zijn verhaal
heeft geplaatst op de website Anarchiel.com
Dennis had gevraagd wie er eventueel verantwoordelijk is als er ernstige en eventuele
blijvende bijwerkingen optreden door de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep. Is dat de
arts, de producent, het RIVM, de regering of de WHO? Kan daar een schadeclaim ingediend
worden als dat nodig mocht blijken te zijn?
Als je onderstaand antwoord lezen gaat lezen begrijp je onmiddellijk onze verbazing.
De clou van het verhaal is duidelijk!
Wie het vaccin accepteert heeft zelf een “duidelijke risicoafweging gemaakt en heeft
weloverwogen bedacht dat het zeer verstandig is het vaccin te accepteren”. Geen twijfel
meer en de verantwoording ligt dan geheel bij de persoon die het vaccin accepteert.
Mocht je de fabrikant willen benaderen ben je daar vrij in. Denk je dat de hulpverlener
aangesproken dient te worden dan doe je dat toch? Heb je vervelende gevoelens bij de
manier van handelen van het ministerie? Wel dan schrijf je hen toch een briefje!
Toen ik dit onder ogen kreeg wist ik eerst niet of ik het wel goed las.
Het ministerie en de fabrikanten zijn toch helemaal gevrijwaard? Zij zijn compleet veilig
gesteld van schadeclaims, daar hadden ze na 1976 al genoeg leergeld voor betaald in de VS.
Na een zelfde grap met velen vaccineren zijn er tot op de dag van vandaag nog steeds
mensen met zichtbare en blijvende schade door vaccinatie. Wie dit verder wil nakijken kan
via Google allerlei berichtgevingen vinden.
Dus nee, daar hoeven wij nu niets van te verwachten! Bovendien hadden wij dit zelf al
waargenomen tijdens de rechtszaak te Zwolle, afgelopen oktober, waar het ministerie zich
had moeten verantwoorden maar er handig tussendoor geglipt is. Je vraagt je af welke
waarde het Nederlandse recht heeft als nota bene de overheid dit naar eigen hand zet! Wie
is er werkelijk de baas, de overheid of de farmacie?
Geen enkele verantwoordelijkheid naar de burgers van dit land! Alles waterdicht
afgetimmerd en geen speld tussen te krijgen. Wij burgers dienen alle gegevens over de
vaccins te lezen op EMEA en verder promoot de overheid op alle fronten alle vaccins als
“veilig en effectief”. Men praat je een schuldcomplex aan als je enigszins twijfelen mocht.
Want wie geen vaccin accepteren wil is gedoemd in een hoek weg gezet te worden als
lastige en onverantwoordelijke burgers. Dan krijg je een etiket opgeplakt.
Hoe kan iemand dan weloverwogen bedenken dat het veilig is om een vaccin te accepteren?
Hoe kan iemand dan nog eerlijke voorlichting verwachten?

Werkelijk, als ik klompen aan had braken ze!
Lees hieronder het antwoord van ene Loes H., medewerkster op het ministerie.
Geachte heer/mevrouw,

Hieronder volgt een reactie op uw e‐mail, waarin u vragen heeft over
aansprakelijkheid voor gezondheidsschade na vaccinatie.
Het is niet eenvoudig antwoord te geven op de vraag wie aansprakelijk is voor
mogelijke gezondheidsschade als gevolg van vaccinatie. De aansprakelijkheid kan
immers bij verschillende partijen liggen.
Allereerst is vaccinatie vrijwillig. Dat betekent dat mensen die zich laten inenten tot
op zekere hoogte de gevolgen daarvan (mogelijke bijwerkingen) accepteren. Elke
vaccinatie brengt risico’s van bijwerkingen en gezondheidsschade met zich mee.
Degenen die zich laten vaccineren hebben een risicoafweging gemaakt tussen wel of
niet vaccineren en zijn daarom tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor hun eigen
keuzes.
De fabrikant van het vaccin of de virusremmer is in beginsel aansprakelijk voor een
gebrek in zijn product. Mocht u van mening zijn dat er sprake is van zo’n gebrek in het
product, dan kunt u een klacht indienen bij de betreffende fabrikant.
De hulpverlener die u het vaccin toedient is verantwoordelijk voor voldoende
onderzoek naar contra‐indicaties, informeren van betrokkene en een zorgvuldige
toediening van het vaccin. Mocht u ontevreden zijn over diens handelen, dan dient u
zich tot deze hulpverlener te wenden. Indien nodig kunt u vervolgens andere
instanties inschakelen, zoals het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.
Vindt u dat de overheid organisatorisch heeft gefaald of verkeerde beleidskeuzes
heeft gemaakt wat betreft de vaccinatie, dan kunt u hierover een brief schrijven aan
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Loes H.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Begrijp jij het nog? Ik niet meer!
Dit antwoord is te bizar voor woorden en het komt er op neer dat je met je klachten van het
kastje naar de muur gestuurd wordt!
Graag geef ik de minister van Polen een applaus, zij vertikt het om haar landgenoten zomaar
ergens aan bloot te stellen. Zij weigerde het griepvaccin zomaar te bestellen omdat zij eerst
wilde weten wat er aan ingrediënten in zaten en wat het met een lichaam zou uitrichten. Zij
is dan ook huisarts van beroep en eentje met liefde voor haar medeburgers.
We hebben al veel beleefd maar er zijn momenten dat de verbazing alles overstijgt!
Anneke Bleeker
Bergen NH
30 december 2009

