HPV
www.verontrustemoeders.nl / samengesteld door Ellen Vader
Feiten
Gardasil /Cervarix op lijst "verdachte en onder strikte controle
geplaatste" 77 medicijnen Frankrijk
EN o.a. :

Alli
Cymbalta
Prevenar
Rohypnol
Tramadol
Zyban
Updated VAERS Reports - HPV Vaccines

Bron/Extra informatie
http://www.metrofrance.com/info/laliste-des-77-medicaments-soussurveillancerenforcee/mkaE!VFWMF1btxl6ls/me
dicamentsafssaps.pdf
http://www.lefigaro.fr/sante/2011/01/
31/01004-20110131ARTFIG00599la-liste-des-77-medicaments-soussurveillancerenforcee.php

http://www.sanevax.org/

21,292 rapporten ernstige bijwerkingen
93 dodelijke slachtoffers
Advies Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut 2010 (brief
vanaf pag.
6/8/2010 aan o.a. VWS) “Patiënt centraal, feiten op tafel!”. 14http://www.lindeboominstituut.nl/a
Het Lindeboom Instituut en de NPV pleiten voor het
ssetmanager.asp?aid=542
opschorten en (indien er aan de feiten niets verandert) het
afschaffen van de HPV-vaccinatie.
Prof. Lindeboom Instituut noemt dit "EEN HEEL GROOT
GEZONDHEIDSEXPERIMENT " !

http://www.lindeboominstituut.nl/ass
etmanager.asp?aid=542

* de kostprijs ( ongeveer 360 euro… ) is 65 % te hoog !
Prof. Lindeboom Instituut : “het vaccineren van 11 tot 12 http://www.lindeboominstituut.nl/ass
jaar oude meisjes is één groot publiek
etmanager.asp?aid=542
gezondheidsexperiment”.
Prof. Lindeboom Instituut : "Baarmoederhalskanker is een
ernstige ziekte, maar 70-75% van de vrouwen overleeft het.
Indien men er tijdig bij is, is die kans zelfs 100%."

http://www.lindeboominstituut.nl/ass
etmanager.asp?aid=542

Het RIVM bracht een folder uit om de doelgroep (meisjes vanaf http://www.lindeboominstituut.nl/ass
12 jaar) voor te lichten. De campagne is naar ons inzicht (cfr
etmanager.asp?aid=542
Prof. Lindeboom Instituut) onvolledig en eenzijdig en
bovendien misleidend.
Het risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker neemt
met 44,6% (Gardasil) en 33,2% (Cervarix) toe als de meisjes
zich laten vaccineren terwijl ze al draagster zijn van één van de
vaccin hpv-virussen (studie bekend bij de FDA)

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac
/06/briefing/2006-4222B3.pdf

"Als je een HPV-infectie hebt opgelopen en je wordt
gevaccineerd met Gardasil, is de kans op het ontwikkelen van
baarmoederhalskankertoegenomen met 44,6 % toegenomen".

NVKP

Dit is wat de studie aantoont en dat wordt ook niet door het
RIVM weerlegd. Dat andere studies anders uitwijzen wil niet
zeggen dat dit onderzoek daarom moet worden genegeerd.
Vanwege het feit dat de FDA dit onderzoek noemt, zou het

http://www.nvkp.nl/actueel/actueelitem/?tx_ttnews[tt_news]=146&tx_tt
news[backPid]=17&cHash=29d8ce2f
37

RIVM dit onderzoek niet mogen negeren, zoals zij in
bovenstaand stuk (zie link rapport NVKP) wel lijken te doen.

In de meeste uitingen van de overheid wordt gesteld dat het
Humaan Papiloma Virus (HPV) kanker kan veroorzaken.
En dat is niet het geval. Het virus kan alleen een infectie
veroorzaken. In 90 % van de gevallen herstelt het lichaam
dit zelf weer binnen de 6 tot 14 maanden. Het is het
zeldzaam voorkomende onvermogen van het
afweersysteem van vrouwen om de infectie de baas te
worden die uiteindelijk kan leiden tot
baarmoederhalskanker. Het HPV-vaccin voorkomt dan ook
geen baarmoederhalskanker, zoals wordt gesuggereerd in de
HPV-folder van het RIVM. Het voorkomt slechts de
infectie voor deze 2 HPV-typen.

http://www.nvkp.nl/actueel/actueelitem/?tx_ttnews[tt_news]=146&tx_tt
news[backPid]=17&cHash=29d8ce2f
37

Aluminium behoort tot de lichte metalen. Het is echter wel
een toxisch, of te wel een giftig metaal, vooral voor het
zenuwstelsel. De concentratie van het aluminium in
Cervarix is 36.000 maal hoger dan de Amerikaanse FDA
veilig acht voor vloeistoffen die worden geïnjecteerd.
Aangetoond is dat Aluminium gedrag- en
geheugenstoornissen geeft die een gevolg zijn van de dood
van motorneuronen in dieren bij een dosis van 10 – 11
microgram/kg. Vaccinatie met Cervarix zal bij 11 jaar oude
meisjes gemiddeld een belasting geven van ongeveer 34
microgram/kg! Neurologische bijwerkingen zijn dan ook te
verwachten..

http://www.nvkp.nl/actueel/actueelitem/?tx_ttnews[tt_news]=146&tx_tt
news[backPid]=17&cHash=29d8ce2f
37

De Europese richtlijnen raden ouders en kinderen dringend aan
zich eerst via de bijsluiter te informeren over de samenstelling
en bijwerkingen van het vaccin. De arts en/of verpleegkundige
zullen de meisjes vóór het inenten de volgende vragen moeten
stellen (aanbevolen in bijsluiter):
- of ze allergieën hebben
- of ze koorts hebben
- of ze een bloedingsstoornis hebben (bv hemofolie)
- of ze minder weerstand hebt door een aangeboren
stoornis/ziekte of een hiv-infectie
- of ze draagster zijn van een hpv-virus

RIVM :
Alleen als ouders om een bijsluiter
vragen kunnen zij die op het
consultatiebureau krijgen. Er wordt
NIET standaard een bijsluiter NA (?)
een vaccinatie aan ouders gegeven. In de
folder over de vaccinatie wordt dit
toegelicht.

http://www.rivm.nl/cib/themas/rvp/rv
p-faq.jsp#index_42
Standaardtekst bijsluiter
medicijnen/vaccins :
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door
voordat u/uw kind dit vaccin krijgt
toegediend.

Vroeger vaccineren tegen HPV. Volgens wetenschappers van de http://www.gezondheid.be/index.cfm
Universiteit Wenen zou inenting tegen baarmoederhalskanker
?fuseaction=art&art_id=6431
moeten gebeuren als meisjes nog baby's zijn. De onderzoekers
stellen dat kleine kinderen al geïnfecteerd kunnen zijn met het
virus.
De wetenschappers onderzochten 110 meisjes van 4 tot 15 jaar
op HPV. Bijna 20% van hen droeg het virus. In driekwart van de
gevallen ging het om een riskant virustype, dat bij het ontstaan

van kanker een rol kan spelen.
De deskundigen vermoeden dat het virus bij de geboorte wordt
overgedragen. Een andere mogelijkheid is besmetting via
bijvoorbeeld een handdoek van de moeder. In de meeste gevallen
kan het immuunsysteem het virus bestrijden.

Narcolepsie
Feiten

Bron/Extra informatie

In Nederland is tot nu toe bij twee kinderen narcolepsie
vastgesteld na inenting met een vaccin waarin het middel
Pandremix zat

http://www.telegraaf.nl/binnenland/89
72129/__Griepprik_ramp_voor_Wille
m__4___.html

Een van de twee is kleuter Willem (4) uit het Groningse
Zoutkamp.
In Europa is er een grootschalig onderzoek gestart door het
Europese Narcolepsie Netwerk, die voor VAESCO de
gegevens coördineert in Nederland, Zweden, Finland,
Noorwegen, Engeland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en
Italië.

Update : Press release EMA 18/2/2011 :
"Therefore, at present definitive conclusions cannot be drawn
and no changes to the recommendations for use of Pandemrix
are proposed."
"The final results of this study are expected by the end of June
2011".

http://www.ecdc.europa.eu/en/activiti
es/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews
/ECDC_DispForm.aspx?List=512ff74
f-77d4-4ad8-b6d6bf0f23083f30&ID=1017&RootFolder
=%2Fen%2Factivities%2Fsciadvice
%2FLists%2FECDC%20Reviews
http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/news_and_events/new
s/2011/02/news_detail_001211.jsp&
murl=menus/news_and_events/news_
and_events.jsp&mid=WC0b01ac058
004d5c1

Vaccinaties Algemeen
Feiten
Nog steeds gaat op het internet (én bij officiële instanties) de
ronde dat squaleen een lichaamseigen stof is; zonder er dan bij
te vermelden dat dit bij inspuiten een totaal ander leven gaat
leiden (o.a. neurologische schade)

Bron/Extra informatie
"Experimental Swine Flu Vaccines
Contain a Smorgasbord of Potentially
Deadly Additives"
"MF-59 (Squalene) is listed by the U.S.
National Library of Medicine as being too
dangerous for human use. Squalene is
not licensed for use in the U.S. The
anthrax vaccine used on Gulf War
veterans in the early 1990's was laced
with Squalene. It is known to have had
disastrous consequences, which include
Gulf War Syndrome and ALS. Information
on the toxicity and adverse effects of
Squalene are available from the National
Library of Medicine."

Bill Lidner, American Chronicle -9/18/2009
http://www.americanchronicle.com/art

icles/view/119668
Het RIVM erkent nu dat de kans om te overlijden aan de
gevolgen van ‘mexicaanse’-griep slechts 1 op de 100.000 is.
Maar de kans op ernstige bijwerkingen door het vaccin is
volgens de officiële bijsluiters 1 : 10.000 = 10x zo groot

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid
/37006/veel_vragen_over_de_mexicaa
nse_griep

Het kindje van 4 dat in december 2010 helaas overleed aan de http://www.trouw.nl/nieuws/nederland
gevolgen van ‘mexicaanse’-griep, had astma, last van
/article3367915.ece/Elf_gevallen_Me
kortademigheid en kreeg astma-medicijnen.Toch werd er in de xicaanse_griep.html
media en door het RIVM geroepen dat er een ‘gezond’ kind was
overleden…
In de Zembla uitzending zei Roel Coutinho : " het is niet het
http://player.omroep.nl/?aflID=117287
beste vaccin want de doelgroep waarvoor het vaccin bestemd is 57
( de ouderen ) lijkt het minst beschermd te zijn "
ESWI (Europese influenzawerkgroep die geacht wordt te
adviseren) in Antwerpen (President A. Osterhaus), wordt
volledig gesponsord door 9 farmabedrijven en heeft als doel de
overheid ervan te overtuigen meer mensen te vaccineren tegen
wintergriep. Onlangs werd op hun advies de leeftijd verlaagd
van 65 tot 60 jaar. Gevolg : meer dan één miljoen Nederlanders
moeten nu ook ingeënt worden.

http://www.eswi.org/abouteswi/eswis-scientific-independence
The pharmaceutical companies
supporting ESWI include: s sponsors
• Crucell
• Baxter Vaccines
• Novartis
• Hofmann-La Roche
• AstraZeneca
• Sanofi Pasteur MSD
• GlaxoSmithKline
• Abbott
• Sanofi Pasteur

Blootstelling aan infecties op met name jonge leeftijd (via
http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pd
schimmels, bacteriën of virussen) verandert het
f/Toename_kankergevallen_door_uitr
immuunsysteem en verkleint daardoor de kans op allergieën oeien_infectieziektes_met_koorts.pdf
of auto-immuunziekten, ook bij het nageslacht. Zie :
"Toename kanker door het uitroeien infectieziekten met
koorts! ". Het lijkt er op dat het uitroeien van kinderziekten
tot veel meer nadelen leidt, door een toename van de
aantallen van chronische ziekten en wellicht ook kanker, dan
soms voor mogelijk werd gehouden. Het is niet te laat voor
ander beleid.

RIVM in de Knack: "Griepprik werkt niet bij ouderen en
mensen die al kampen met gezondheidsproblemen"

http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/bel
ga-algemeen/griepprik-werkt-niet-bijouderen-en-mensen-die-al-kampenmet-gezondheidsproblemen/article1194874808058.htm

Luc Bonneux ( Vlaamse epidemioloog ) : "het griepvaccin leek http://player.omroep.nl/?aflID=117287
een goed idee, maar is nog nooit onderzocht. We leven nog
57
altijd in dat geloof. De weinige studies werden gemanipuleerd.
We vaccineren al 25 jaar met een slecht vaccin".

Relatie ADHD/Autisme en vaccinaties

http://www.wijwordenwakker.org/cont
ent.asp?m=m4&s=M22&ss=P609&l=
NL

