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Jaartal 2009 Mexicaanse Griep - Wat is er aan de hand? 
Niemand wil ernstig ziek worden en zeker geen lieve vrienden en kennissen zien sterven als gevolg 

van een virusinfectie. Berichten over, vooral jonge doden maken de zaak erger en veroorzaakt hier 

en daar zelfs lichte paniek. Paniek en angst zijn slechte raadgever en daarom  

is het belangrijk om objectieve informatie te verzamelen. Je kunt niet alles in je eentje uitzoeken en 

daarom zijn we afhankelijk van mensen die het goed met ons voorhebben.  

 

Wat is er over de Mexicaanse griep te vertellen? Is er een heuse grieporkaan in aantocht? Worden 

we bijgestaan door wijze wetenschappers die het allemaal goed met ons voor hebben? Eerst even 

algemene informatie.  



Symptomen van Mexicaanse griep en een gewone seizoensgriep 

Mexicaanse griep (influenza A - H1N1) is een nieuw virus dat samengesteld is uit een combinatie van 

genen van verschillende afkomst; het komt gedeeltelijk van varkensvirussen, een vogelvirus en een 

menselijk virus. Dit virus werd volgens de WHO eind maart 2009 vastgesteld in Mexico.  

 

De Mexicaanse griep is qua ernst momenteel te vergelijken met de gewone seizoensgriep. Er zijn 

reeds een aantal doden gevallen, maar dat gebeurt ook bij de gewone seizoensgriep: elk jaar 

overlijden in België naar schatting 1000 mensen en in Nederland naar schatting 1600 mensen aan de 

seizoensgriep. Er bestaan momenteel geen aanwijzingen dat de Mexicaanse griep erger is dan de 

seizoensgriep.  

 

Er is nauwelijks een verschil tussen de symptomen van de Mexicaanse griep en de ‘gewone’ winter- 

of seizoensgriep. In beide gevallen zijn de symptomen: koorts (+/- 38,5°C), koude rillingen, hoofd- en 

keelpijn, spierpijn, moeheid, droge hoest, verlies van eetlust. Sommige patiënten hebben ook last 

van dunne ontlasting en overgeven. Normaal geneest de ziekte na ongeveer een week, maar er kan 

een longontsteking optreden met ernstige ademhalingsproblemen. Door griep kunnen ook 

bestaande ziekten verergeren of ontregeld raken. Als je griep hebt, kan het dus zowel om de gewone 

seizoensgriep gaan als om de Mexicaanse griep. Alleen laboratoriumonderzoek kan aantonen welk 

virus de griep veroorzaakt.  

Er is sprake van een grieppandemie? 

Bij een grieppandemie krijgen veel mensen over de hele wereld dezelfde griep. Een grieppandemie 

ontstaat door een nieuw griepvirus. Het is vooraf niet te voorspellen hoeveel mensen ziek worden of 

overlijden. Het nieuwe Influenza A (H1N1) is door de WHO officieel uitgeroepen tot een pandemie. 

Dit zegt niets over de ernst van de griep, alleen over de verspreiding ervan. Er is wereldwijd sprake 

van een pandemie omdat er verschillende landen op verschillende continenten zijn waar veel 

verspreiding van het griepvirus van mens op mens voorkomt. Een grieppandemie komt eens in de 10 

tot 50 jaar voor. De laatste grieppandemie was in 1968.  

Een kunstmatig gecreëerde vaccin(atie)-tsunami 
Is er een grieporkaan in aantocht? Stilte voor de storm? Er wordt gevreesd dat dertig tot vijftig 

procent van de wereldbevolking wordt getroffen door griep. Men verwacht dat met name de 

jongere mensen vatbaar zullen zijn voor deze nieuwe griepvarianten H1N1 en H3N2. Zijn de 

ziekenhuizen binnenkort overvol en is er nog plek voor jouw?  

De krantenartikelen die in augustus 2009 verschenen laten ons geloven van wel; enkele 

krantenkoppen:  

 

Mexicaanse griep grijpt snel om zich heen: Ziekenhuizen bereiden zich voor op griepuitbraak. In 

Nederland valt het gelukkig tot nu toe nog mee!" aldus diverse medische microbiologen. "Het sijpelt 

nu nog, maar enkele gevallen per week. Maar het kan straks heel hard gaan. Dan kan Hansje Brinker 

met zijn vinger een dijkdoorbraak niet meer voorkomen. Als je helemaal niets doet, dan breek straks 

onherroepelijk een periode van chaos aan. Met een gigantische griepaanbod met tal van 

complicaties. Ook in de ziekenhuizen zou er dan veel personeelsuitval zijn.  

En met die verminderde mankracht moet je dan een extra stroom patiënten verwerken. Dat moet je 

zien te voorkomen." Er wordt ons voorgerekend dat 30% van de mensen jonger dan 53 het krijgt.   

 

Men vervolgt: "Een besmette patiënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen, komt in quarantaine. 

Daarvoor worden andere afdelingen ontruimd volgens een gereed liggend scenario. Eventueel 



worden, bij capaciteitsgebrek poli-afspraken en niet-dringende ingrepen opgeschoven. Personeel 

dat daardoor tijdelijk overbodig wordt op de eigen afdeling, wordt dan benaderd om elders 

werkzaamheden te vervullen. Dat geldt ook voor dokters, want nood breek wetten".  

 

Overheid op haar hoede: Niet alleen zorginstellingen hebben voorbereidingen getroffen voor het 

geval de griep uitbreekt, ook de overheid is alert. Gemeenten hebben plannen opgesteld om de 

continuïteit  van het bestuur te garanderen en om de dienstverlening niet te laten ontaarden in 

chaos.  

 

Thuiszorg is alert: Sinds kort is ook de "thuiszorg" alerter op goede handen-was instructies dan 

voorheen. Bij de laatste salarisstrook hebben alle medewerkers een brief gekregen met aanwijzingen 

voor een goede hygiëne. Die instructies zijn ook op alle toiletten van de vestiging opgehangen. Op 

plekken waar nog stoffen handdoeken hingen, zijn die vervangen door papieren exemplaren. 

Werkgroepen zijn bezig om zogeheten continuïteitsplannen op te stellen, waarin ook vastgelegd 

wordt welke patiënt per se hulp moet krijgen bij de gevreesde uitval van dertig tot vijftig procent van 

de thuiszorgmedewerkers.  

Angst voor Mexicaanse griep wordt gecreëerd 
De Mexicaanse griep is niet gevaarlijker dan de gewone griep. Integendeel, het aantal gevallen is 

'belachelijk' klein vergeleken met andere griepgolven. Veruit de meeste mensen zullen de 

Mexicaanse griep niet anders beleven dan de gewone griep. In het ongunstigste geval betekent dit 

voor hen een weekje uitzieken en af en eventueel een paracetamol slikken. 

Hoe komt het dat er zulke angst aanjagende berichten over de Mexicaanse griep in het nieuws 

verschijnen? De overheid verteld dat er geen reden is tot grote bezorgdheid, maar diezelfde 

overheid is 'superalert' en goed voorbereid als de Mexicaanse griep zou opduiken. Vanwaar die 

'super alertheid'? De overheid zou maatregelen moeten nemen aan de hand van adviezen van 

kundige onpartijdige mensen, mensen die het goed met ons voorhebben. Of is er sprake van een 

wereldwijd lobbynetwerk van slimme mensen die banden hebben met de farmaceutische industrie 

en is er sprake van een kunstmatig gecreëerde vaccin(atie)-tsunami uit winstbejag?  

 

De farmaceutische industrie voedt de angst voor de Mexicaanse griep", dat zegt ook Duitse longarts 

en SPD-parlementariër Wodarg. Hij vervolgt: "dit is big business voor de farmaceutische industrie". 

Volgens hem heeft de lobby van de farmaceutische industrie zijn belang weten door te drukken in de 

politiek. Wodarg vervolgt, "Normaal is nooit van tevoren bekend hoeveel griepvaccins verkocht 

kunnen worden. Nieuw is dat de regering de farmaceutische industrie een verkoopgarantie geeft". 

Angst voor de Mexicaanse griep brengt heel veel geld in het laatje.  

Lees hier: longarts Wodarg over pharma-lobbywerk.  

Belangenverstrengeling 

De viroloog Osterhaus is veel in het nieuws geweest. Osterhaus spreek in augustus 2009 nog over 

een te verwachten wereld pandemie zoals nog nooit is meegemaakt. Als men vraagt of de vaccinatie 

niet erger is dan de Mexicaanse griep zelf, antwoord hij, "Het mag niet zo zijn dat kwetsbare 

patiënten die ernstig ziek kunnen worden van de Mexicaanse griep of zelfs het risico lopen er aan te 

sterven het vaccin niet willen gebruiken, omdat ze te bang zijn voor bijwerkingen".  

 

Begin oktober 2009 wordt viroloog Osterhaus in het TV-programma Pauw & Witteman 

aangesproken op zijn belangenverstrengelingen met de farmacie. Het leek alsof Osterhaus 

transparantie en openheid van zaken voorstond, maar hij blijkt heel wat meer aan de farmacie 

https://www.parool.nl/nieuws/arts-mexicaanse-griep-big-business~bd20661c/


gerelateerde functies te bekleden dan hij toen heeft onthuld. Er is geen bezwaar tegen dat 

Osterhaus de farmacie vertegenwoordigt, maar dan moet hij daar ook eerlijk voor uitkomen. Hij 

doet echter voorkomen dat hij onafhankelijk is, maar het verzwijgen van vele functies spreekt 

boekdelen: 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt!'. Osterhaus is de viroloog die telkens 

via de pers angst zaait over het Mexicaanse griepvirus. Lees hier: belangenverstrengeling Osterhaus.  

 

Straffe vaccins voor het Duitse volk en milde vaccins voor de Duitse regering! 

De Duitse regering beschikt over 50 miljoen 'straffe' vaccins (met alles erop en eraan) voor het volk, 

terwijl een andere partij van 200.000 vaccins, waaraan het adjuvant MF59 (met squaleen) niet is 

toegevoegd, bestemd is voor de regering, de hogere ambtenaren en het leger! 

Angela Merkel c.s. weten heel goed hoe riskant de booster MF59 is: Angela wil het risico van 

verlamde handen, voeten en luchtwegen (verstikking) of MS liever zelf niet nemen. En het 

klootjesvolk is proefkonijn in een grootschalig MF59-experiment. Het lijkt erop dat de meerderheid 

van de Duitsers nu van vaccinatie zal afzien. Lees hier: straffe vaccins voor het volk.  

Heeft ook regering Balkenende een geheime partij griepvaccins? 
Niet alleen de regering Angela Merkel maar ook de regering Balkenende beschikt over een geheime 

partij griepvaccins. Het AD bericht daar althans over op 29 oktober 2009 zonder evenwel het 

verband te leggen met het Duitse schandaal van anderhalve week eerder.  

Ook De Telegraaf bericht op 29 oktober over een geheime voorraad griepvaccins. Het AD-bericht van 

29 oktober 2009 staat echter niet (meer) op de AD-website. Het is er wellicht onder druk van het 

ministerie van Volksgezondheid (VWS) afgehaald. Op de website van VWS wordt benadrukt dat de 

extra voorraad van 2,7 miljoen doses openlijk als strategische voorraad in reserve wordt gehouden. 

Als het ministerie spreekt over een strategische voorraad, hoe zeker kunnen we ervan zijn dat het 

hier niet gaat over de Angela Merkel-strategie? 

H1N1 virus al vanaf 1999 in seizoensgriepprik 

Het virus werd volgens de WHO eind maart 2009 vastgesteld in Mexico. Dat roept vragen op; de 

seizoensgriepvaccins vanaf 1999 blijken het virus H1N1 al te hebben. Dat is te lezen in documenten 

van de bedrijven Novaris en Glaxo-Smith. Gisteren (26-11-2009) was er in Den-Haag een hoorzitting 

om Minister Klink op de knieën te krijgen om de ingrediënten van het griepvaccin openbaar te 

maken. Tot op heden weigert de minister dit te doen, en dat maakt heb verdacht. Ook de hoge 

pieten van Glaxo-Smith klein en Novaris waren aanwezig bij de hoorzitting.  

 

De bezwaarschriften bevatten de documenten van het H1N1 virus uit respectievelijk 1999 en 2002. 

Hieruit blijkt duidelijk de fraude van de gehele griep Hype, die mede door de media aan de man 

werd gebracht. Verder staat ook de man die de laatste tijd uit beeld is verdwenen, Ab Osterhaus. Hij 

komt ook in dit document voor als zijnde adviseur van Klink.  

 

Wat verder opvalt is dat er na 1 dag na de hoorzitting de griep opeens voorbij is. Dan de trieste 

balans van mensen die hun kinderen hebben laten vaccineren. Het bewijs van een gecreëerde angst-

hype staat 100% vast. Voor al die mensen die in de war zijn gebracht, geloof niet alles in de media, 

zeker niet als de farmaceutische industrie weer met de spuit klaar staat om u te redden. Lees meer: 

WHO - samenstelling seizoensgriepprik 2002 tot 2006. Lees meer: Wat u zegt - 1 dag na de 

hoorzitting de griep opeens voorbij!?  

 

Verwacht dodental Mexicaanse griep wereldwijd 10.000 - dodental gewone seizoensgriep 

wereldwijd 300.000 tot 500.000  

https://www.klokkenluideronline.is/now-roll-up-your-sleeves/
https://www.trouw.nl/nieuws/de-ene-prik-is-de-andere-niet~bf4348f8/
http://www.verontrustemoeders.nl/Griepseizoenvaccins%2520bevatten%2520al%2520sinds%25201999%2520het%2520H1N1%2520virus.pdf
http://www.wuz.nl/artikel/35784.H1N1%20virus%20zat%20al%20in%20seizoensvaccin%201999%20en%202002.html


In november 2009 meldde Reuters persagentschap dat het wereldsterftecijfer als gevolg van de 

Mexicaanse griep was opgelopen tot 6.250 gevallen. Dat is het officiële totaal vanaf het begin van de 

‘pandemie’ in april 2009. Met wat rekenwerk en een extrapolatie voor de rest van 2009, komen we 

uit op ruwweg 10.000 doden wereldwijd. De CDC (Amerikaansse gezondheidsdienst) claimt echter 

dat er jaarlijks 36.000 slachtoffers vallen als gevolg van de gewone reguliere griep.  

 

Schattingen van de WHO over het dodental als gevolg van die gewone, die jaarlijkse griep, lopen 

uiteen van 300.000  

tot 500.000 mensen die er per jaar wereldwijd aan overlijden. De Mexicaanse griep is echt véél 

milder dan een gewone griep en toch wordt iedereen angstig gemaakt. Lees hier: sterftecijfers-

mexicaanse-griep.  

Misleiding en feiten rond veiligheid van geneesmiddelen 
In het wijsheidsboek van de Taoïsten staat op de eerste bladzijde: "Weten, het niet weten is hoog". 

Hieronder de hoogste wetenschap van de Cochrane Reviews, die aangeeft dat we opereren zonder 

te weten of het de beste oplossing; kinderen onder de twee jaar vaccineren zonder te weten of dat 

zinvol is en antivirale middelen geven zonder te weten of het help ..... !  

 

Tracy James schreef kortgeleden een artikel met als titel "Hearts, Minds, and Maladies: Toward a 

Critical Theory of the Commodification of Pharmaceuticals". Dat gehele artikel is op het internet te 

lezen. Het bevat een schokkende hoeveelheid feiten waaruit blijkt dat onze medische wetenschap 

en de geneesmiddelen die voorgeschreven worden stukken veel minder hecht zijn, dan men ons wil 

doen geloven. Feiten rond bijvoorbeeld de veiligheid van geneesmiddelen worden niet doorgegeven 

aan het publiek, zodat artsen en patiënten een te rooskleurig beeld hebben van de werkzaamheid. 

Dat is kort geleden duidelijk gebleken bij zowel geneesmiddelen (bv. van Merck) als bij medische 

instrumenten zoals een defibrillator (bv. van Guident).  

 

Feiten worden door de industrie gemasseerd en in een analyse van wat er mis ging op dit gebied bij 

de farmaceutische reus Merck en de defibrillator-producent Guident en werden de volgende 

gemeenschappelijke aspecten genoemd. 

Beide industrieën: 

1. wisten van levensbedreigende eigenschappen van hun product, 
2. hielden details achter, 
3. hadden een agressieve reclamecampagne aan leken over producten die niet zuiver op de 

graat waren, 
4. geldelijk gewin won het van veiligheid voor de patiënt [ref.1]. 

 
[ref.1]: Maron BJ, Hauser RG. | Perspectives on the failure of pharmaceutical and medical device 

industries to fully protect public health interests. | Am J Cardiol. | 2007 Jul 1;100(1):147-51. 

Epub 2007 May 21  

 

Meer lezen:  

• Weten dat het niet weten hoog is' - complementaire-behandelwijzen 

• Fundamenten van geneeskunde verzwakken - ziekten-zijn-schuivende-panelen 

• Medische wetenschap in revisie - medische-wetenschap-in-revisie 

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/sterftecijfers-mexicaanse-griep/
http://www.cochrane.org/reviews/index.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17599459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17599459
http://www.iocob.nl/complementaire-behandelwijzen/weten-het-niet-weten-is-hoog.html
http://www.iocob.nl/tegengif/ziekten-zijn-.schuivende-panelen.html
http://www.iocob.nl/tegengif/medische-wetenschap-in-revisie.html


Inentingen bij risicogroepen 
Ik wil graag objectieve informatie geven en dat iedereen een eigen mening gaat vormen en niet alles 

klakkeloos aanneemt wat via de krant wordt aangeboden. Tijdens mijn zoektocht op internet kwam 

ik bij een interessante nieuwsbrief uit: 'Vaccinatie van gezonde zwangeren, baby's en peuters'. Ik 

heb daar de onderstaande kleine stukjes van overgenomen; klik hier om die nieuwsbrief zelf te 

lezen.  

Zijn gezonde zwangeren, baby’s en peuters wel een risicogroep? 
Nederland voert ten aanzien van zwangeren en kleintjes van 6 maanden t/m 4 jaar een extreem straf 

vaccinatiebeleid vergeleken met de rest van Europa. De voorlichters van de overheid blijken 

bovendien geen kennis van zaken te hebben. Het Ministerie van Volksgezondheid verzwijgt de 

informatie.  

Vaccinaties in het buitenland 

Polen: De Poolse minister van gezondheid heeft een uitgesproken mening over de manipulaties van 

de vaccinindustrie en bestelt geen griepvaccins. In Duitsland en Frankrijk hoeven de burgers het 

vaccin ook niet. 

België: Belgische artsen procederen: de experimentele toepassing van PandemRix (vaccin tegen 

H1N1-virus) bij zwangere vrouwen is illegaal en riskant. Zweden: Al snel na het begin van de 

vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep hebben zich al meer dan 200 mensen in 

ziekenhuizen gemeld met klachten over ernstige bijwerkingen. Tevens stierven twee ouderen kort 

na de injectie. Historisch gezien wordt slechts 10% van alle gevallen van bijwerkingen gerapporteerd, 

dus waarschijnlijk is dit het topje van de ijsberg. 

Spanje: Theresa Forcades, Spaanse arts en inmiddels Benedictijner non in het prachtige Montserrat. 

Ze spreekt wijze woorden over de Mexicaanse griep: een must om te beluisteren (film in het Spaan 

met Engelse ondertiteling).  

Ook bij gezonde mensen risico's 

In 1976 ging het in Amerika mis. Een kwart van de Amerikaanse bevolking werd in allerijl ingeënt om 

een pandemie van een nieuw griepvirus tegen te gaan. De pandemie bleef uit maar er werden wel 

ruim vijfhonderd Amerikanen ziek door het vaccin. Ze kregen het Guillian-Barré Syndroom, een 

verlammende ziekte met soms chronische gevolgen. Enkele tientallen patiënten overleden. Na 10 

weken is het vaccinatieprogramma acuut gestopt. Je zult maar een van de pechvogels zijn!  

Inenten - laat je goed informeren 
Er worden dringende adviezen gegeven, scenario's van mogelijke besmetting van Mexicaanse Griep 
worden uitvoerig in de media behandeld en vervolgens wordt gezegd: "Niemand is verplicht zich te 
laten vaccineren. Men moet zelf een individuele afweging maken. Je doet het allemaal voor 
jezelf".  

 
Geen garanties 
Het Mexicaanse griep vaccin is zo snel ontwikkeld dat het niet voldoende getest is op bijwerkingen. 

Daarom hebben de fabrikanten Novartis en GlaxoSmithKline een beperkte aansprakelijkheid 

bedongen omdat er nog geen testresultaten zijn en ook het effect op termijn onduidelijk is. Deze 

wetgeving vrijwaart zowel de overheid als de farmaceutische bedrijven van gerechtelijke vervolging, 

mocht ‘achteraf’ blijken dat grote groepen mensen doodziek worden van de vaccinaties en hier 

permanente gezondheidsschade aan overhouden.  

 

http://www.karelencaroline.nl/nieuwsbrieven/vaccinatie-van-gezonde-zwangeren-babys-en-peuters
http://www.youtube.com/watch?v=A0JqQyl09zQ&feature=player_embedded.


Volgens het ministerie van Volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(CBG) staat alle van belang zijnde informatie op hun website. De woordvoerder het het ministerie 

van VWS vervolgd, "De hele bijsluiter zoals iedereen die zich bij zijn huisarts laat vaccineren 

desgewenst ook kan meekrijgen. Daar is niks geheim aan. We hebben altijd open gecommuniceerd. 

We bieden deze vaccinatie aan omdat wij denken dat mensen, zeker die uit de risicogroepen, daar 

voordeel bij hebben. Maar niemand is verplicht zich te laten vaccineren".  

 

Lees de bijsluiter; een bijsluiter bij een medicijn is de gebruiksaanwijzing, gemaakt door de fabrikant. 

Deze gebruiksaanwijzing zit wettelijk verplicht in de medicijnverpakking. Niemand krijgt alle 

bijwerkingen die in de bijsluiter staan. De kans dat een bijwerking bij ú voorkomt, kan klein zijn, 

maar dat is niet te voorspellen. Bij het voorschrijven weegt u samen met uw arts de voordelen en de 

mogelijke nadelen van een medicijn tegen elkaar af.  

Intensive care opname 

Tot een 'intensive care opname' wordt besloten als als mensen lijden aan levensbedreigende 

aandoeningen. Uit de vele kranten berichten blijkt dat ook mensen met Mexicaanse griep op een 

intensive care zijn opgenomen. Uit de berichtgeving blijkt dat het om mensen gaat die al enige tijd 

ziek waren en dat 'tot opname werd besloten' nadat er complicatie van Mexicaanse griep bij 

kwamen. Deze mensen waren al kwetsbaar en uit de berichtgeving blijkt dat de meest kwetsbare 

onder hun overleden zijn. Dat is uiteraard erg verdrietig. Enkele voorbeelden uit het nieuws ...  

• Omroep Gelderland: In een ziekenhuis is donderdag een man uit Epe overleden aan de 

gevolgen van de Mexicaanse griep. De man was al langere tijd ernstig ziek. De GGD bevestigt 

het overlijden van de man, maar doet vanwege de privacy geen verdere mededelingen. 

Volgens het RIVM zijn er afgelopen week acht mensen met Mexicaanse griep overleden. Ze 

waren allen al ziek. 

• RTV Utrecht: Aan de Mexicaanse griep is deze week een baby gestorven. Dat maakt het 

RIVM in Bilthoven bekend. Het gaat om een meisje dat al ziek was. De afgelopen week zijn 

zes personen overleden aan deze griep, onder wie een 7-jarig jongetje, een 9-jarig meisje en 

een 14-jarig meisje. Allemaal hadden ze al een andere ziekte. Het aantal ziekenhuisopnamen 

verder is niet veel gestegen. 

• AD: De afgelopen week overleed ook een 40-jarige man met de Mexicaanse griep. Hij was al 

enige tijd ernstig ziek. Het aantal mensen in ons land dat aan deze griep is overleden, is 

hiermee opgelopen tot zes. 

• RTL nieuws: Er zijn de afgelopen week acht mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Alle 

patiënten hadden al een ernstige ziekte. Het gaat om een 38-jarige man, ... 

• Google eens met de zoekwoorden 'doden Mexicaanse griep' of 'sterfgevallen Mexicaanse 

griep'. 

Inenting van kwetsbare groepen risicovol 
Geeft het bovenste recht om alle mensen preventief te vaccineren tegen Mexicaanse griep. Veel 

zorgen gaan naar de bijwerkingen die de vaccinatie bij gezonde mensen teweeg kan brengen. Zou 

het niet beter zijn om de gezondheid van ons mensen preventief op peil te houden? Zijn we niet 

meer bestand tegen een griep?  Kunnen we achteraf niet alle griepgolven van de afgelopen decennia 

als 'mild' kwalificeren? Ook de Mexicaanse griep kreeg al heel snel de kwalificatie 'mild'.  

http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/433091/Epenaar-met-Mexicaanse-griep-overleden.htm
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/222285
http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/439318/2009/10/23/Meisje-van-14-met-Mexicaanse-griep-overleden.dhtml
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/11_november/27/binnenland/Acht_nieuwe_griepdoden.xml
http://www.google.nl/


Heeft iedereen zijn prikje gehad? 
Het is nu eind november 2009. Volgens de laatste berichten is er wereldwijd afname van het aantal 

Mexicaanse griep waar te nemen. Dat is niet aan het vaccinatie programma te danken, want de 

zogenaamde kwetsbare groepen hebben nog maar een paar dagen hun eerste spuitje gekregen. Ons 

eigen afweersysteem heeft het klusje geklaard; op een natuurlijke manier zoals het volgens de 

evolutie al honderdduizenden jaren werkt. We horen met respect en waardering voor het lichaam 

door het leven te gaan.  

 

Eén vraag overheerst deze week; 'heb ik de Mexicaanse griep al gehad?'. De vraag komt vooral bij 

mensen die een oproep hebben gehad om zichzelf, of hun kinderen te laten vaccineren. 

Vaccinatievrees? Eén ding is duidelijk; na een doorgemaakte 'echte Mexicaanse griep' is vaccinatie 

tegen de Mexicaanse griep zinloos. Heb je de afgelopen maanden een week lang met koorts, keel-, 

spier- en gewrichtspijn of lamlendig een week lang in bed gelegen? Neem dan gerust aan dat het de 

Mexicaanse griep was en sla die prik wat mij betreft over.  

 

Was het een klein griepje van een dag of twee? Was je alleen maar rillerig? Of had je een flinke 

snotverkoudheid? Of diarree? Dat griepje van twee dagen kan een slecht aangeslagen Mexicaanse 

griep zijn geweest. Geef jezelf iets meer rust en zorg voor de nodige vitamine C. Je mag dan 

aannemen dat die snotverkoudheid of andere ziekteverschijnselen hoogstwaarschijnlijk voldoende 

zijn om nieuwe mutaties van de Mexicaanse griepvirus te baas te blijven. Virussen muteren zeer 

snel. Zowel bij dieren als bij mensen zijn al nieuwe mutaties van de griepvirussen H1N1 en H3N2 

geconstateerd.  

Een ½ jaar na de vaccin(atie)-tsunami 
Het Mexicaanse-griepvaccin is buitengewoon chemisch afval! 

Het is nu februari 2010. Demissionair minister Klink wil een brede evaluatie over de manier waarop 

Nederland de grieppandemie heeft aangepakt. Hij kondigde een onafhankelijk onderzoek aan. Hoe 

onafhankelijk zal de commissie zijn die hij zelf benoemt? Ab Osterhaus adviseerde de andere Ab 

(Klink) om 34 miljoen vaccins aan te schaffen. Journalist Daan de Wit brengt de dubieuze 

besluitvorming van Klink rond de aanschaf van de vaccins helder in kaart. 

Heeft iedereen zijn prikje gehad, nee. 
Klink zit nu nog met zo’n 20 miljoen vaccins in de maag die hij aan de straatstenen niet kwijt kan. 

Zelfs letterlijk niet, want het is buitengewoon chemisch afval omdat er kwik in zit; lees meer vaccins-

als-chemisch-afval. Is het niet bizar dat het H1N1-vaccin (met het wettelijk verboden kwik erin!) 

veilig genoeg werd bevonden om in te spuiten bij kleine kinderen, ouderen en zieken die tot de 

zogenaamde risicogroepen behoren, terwijl de nu overtollige hoeveelheid vaccins als buitengewoon 

chemisch afval dient te worden aangemerkt om te voorkomen dat het milieu er ernstig door belast 

raakt? Hier is de demissionaire Ab Klink nog lang niet klaar mee!  

Europees Parlement onderzoekt Mexicaanse-griepschandaal WHO 

Het parlement van de Raad van Europa wil een onderzoek naar de druk die 

geneesmiddelenbedrijven uitoefenden bij het uitroepen van de Mexicaanse griep tot pandemie. 

Volgens de raad lieten de experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich te veel leiden 

door Big Pharma. Aldus de krant De Morgen. 

De Raad van Europa, waarin 47 Europese landen zitting hebben, wil dat er later deze maand (lees 

februari 2010) een onderzoek en een spoeddebat komt. De Duitse parlementsvoorzitter van de raad, 

https://www.nu.nl/binnenland/2300502/klink-kocht-onterecht-34-miljoen-vaccins.html
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/vaccins-als-chemisch-afval/
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/vaccins-als-chemisch-afval/


Wolfgang Wodarg, noemt het uitroepen van de loze pandemie een van de grootste medische 

schandalen van deze eeuw. ‘Het uitroepen van een alarmerende pandemie mag nóóit worden 

beïnvloed door medicijnverkopers’, stelt hij. In een ontwerpresolutie die tijdens het spoeddebat zal 

worden voorgelegd, luidt het onder meer dat miljoenen gezonde mensen wereldwijd nodeloos zijn 

blootgesteld aan onbekende neveneffecten van griepvaccins die onvoldoende waren getest. 

(belga/adb) Lees meer: Adviescommissies WHO niet onafhankelijk en WHO wijzigt definitie 

pandemie - nu veel sneller niveau 6.  

Opvallend detail: het hoofd van de WHO, Margaret Chan, heeft zich 'niet' laten inenten tegen de 

Mexicaanse griep. Ze behoorde overigens wel tot de zogenaamde risicogroep van de zestigplussers!  

Jaartal 2014 - de overheden betalen de schadeclaims 
Britse overheid betaalt de griepvaccinatieschade! Lees hier. En de reden dat de Engelse overheid 

deze schadevergoeding moet betalen, in plaats van de producent, Big-farmaceut GlaxoSmithKline, is 

omdat deze industriële producent van het ‘geneesmiddel’, het verdomde om het vaccin op de markt 

te brengen, tótdat zij van de Europese en Britse overheid een vrijwaring zou krijgen voor ongeacht 

welke schadeclaim dan ook, die toegeschreven zou (kunnen) worden aan het vaccin.  

 

GlaxoSmithKlein is nu niet voor het eerst gestraft. Het bedrijf heeft al enkele miljardenboetes 

betaald, in het kader van een schikking met de Amerikaanse autoriteiten. Wist je overigens dat GSK 

één van de hoofdsponsors is van de WHO, de Wereld Gezondheids-Organisatie….? Inderdaad, de 

organisatie van de valse grieppandemie!  

 

Bronnen 

• Productie vaccins en adjuvanten omstreden - zie artikel op tapacks 

• Griepvirussen muteren snel - www.nvi-vaccin.nl/?id=903 

• Vaccinatie en autisme, is er een verband? - Autisme_Hyghyp_Wakefield_publicatie.pdf 

• Steeds meer kennis over vaccinaties - www.nvkp.nl 

• Mexicaanse griep, nvkp-dossier over de laatste stand van zaken - mexicaanse-griep.pdf 

• Gevaccineerden even vaak griep als niet-gevaccineerden - griep-griepvaccin-en-

alternatieven 

• Do flu shots prevent the flu? - What are the ingredients of the annual flu shot? 

globalresearch.ca 

• Griephype gecreëerd - één dag na de hoorzitting van 26-11-2009 de griep opeens voorbij? - 

Wat u zegt 
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https://teapacks.wordpress.com/2009/08/10/samenstelling-vaccin-zeer-omstreden-12-000-kinderen-proefkonijn/
http://www.nvi-vaccin.nl/?id=903
http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Autisme_Hyghyp_Wakefield_publicatie.pdf
http://www.nvkp.nl/
https://www.nvkp.nl/ziekten-en-vaccins/overzicht/mexicaanse-griep/
http://www.post-vaccinaal-syndroom.nl/3904/griep,-griepvaccin-en-alternatieven.aspx
http://www.post-vaccinaal-syndroom.nl/3904/griep,-griepvaccin-en-alternatieven.aspx
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14603
http://www.wuz.nl/artikel/35784.H1N1%20virus%20zat%20al%20in%20seizoensvaccin%201999%20en%202002.html

