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Kernpunten 
 

• De reactie van ons individuele immuunsysteem op blootstelling aan het SARS-CoV-2-virus bepaalt het 
lot van een individu. 
 

• We leren nog steeds hoe het immuunsysteem van verschillende mensen reageert op zowel het virus 
als op de vaccins (COVID-19). We vatten 4 mogelijke uitkomsten samen, afhankelijk van de reactie van 
de verschillende delen van het immuunsysteem, met name het aangeboren en het verworven deel 
van het immuunsysteem, na blootstelling. 

 
• De dynamiek van deze interacties verandert snel naarmate meer mensen worden blootgesteld aan 

zowel het virus als aan de ‘vaccins’. 
 

• Er is steeds meer bewijs over het falen van het vaccin, het toenemende aantal gevallen van Covid-19 
ziekte bij de volledig gevaccineerden. Dit kan niet alleen te wijten zijn aan de opkomst van immuun-
ontsnappingsvarianten. 

 
• De 'vaccins' zijn ontworpen om een adaptieve immuunrespons (neutraliserende antilichamen) op gang 

te brengen. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat ze zowel de aangeboren als de verworven 
immuunfunctie ernstig kunnen verstoren. Dit kan op lange termijn ernstige gevolgen hebben. Net 
zoals het dalende patroon van immuniteit bij de volledig gevaccineerden die we in de resultaten terug 
zien ernstige gevolgen kan hebben. 



• Opkomend bewijs onthult dat niet-gevaccineerde mensen profiteren van de 'training' van hun 
aangeboren immuunsysteem door eerdere blootstelling aan het virus. Dit suggereert dat niet-
gevaccineerde mensen een zeer belangrijk populatiereservoir kunnen vormen dat van cruciaal belang 
kan zijn als uitweg uit de aanhoudende pandemie. 
 

• Deze training van aangeboren immuniteit is de sleutel tot succesvolle immuunreacties, maar zal 
worden gesaboteerd door herhaalde blootstelling aan de op spike-eiwit gebaseerde 'vaccins'. 

 
• Er worden vijf mechanismen voorgesteld om het patroon van verhoogde gevallen onder volledig 

gevaccineerden en de verbeterde resultaten onder niet-gevaccineerden te verklaren. 
 

• Kinderen vertegenwoordigen de bevolkingsgroep met de meest competente aangeboren immuniteit 
en veroorzaakte schade hieraan door vaccins kan blijvende gevolgen hebben, zelfs over meerdere 
generaties heen. 

 
• Boosterprikken kunnen de immuniteit verder aantasten. 

 
• Er worden aanvullende middelen verstrekt om mensen te helpen hun recht op een geïnformeerde 

keuze uit te oefenen, hetzij voor zichzelf, hetzij namens de kinderen die aan hun zorg zijn 
toevertrouwd. 

 
 
 
 
 
 
Ongeacht of een persoon besluit, of wordt gedwongen, om covid-19 ‘gevaccineerd’ te worden, of dat hij/zij 
ervoor kiest om ‘vaccinatie’ te vermijden, het is uiteindelijk de reactie van het menselijke immuunsysteem die 
het lot van die persoon zal bepalen. Meer nog, het is de manier waarop verschillende immuunsystemen in een 
populatie reageren die het lot van de pandemie bepalen. In dit artikel hopen we uit te leggen waarom het in 
het belang van de mensheid over de hele wereld absoluut noodzakelijk is om onmiddellijk te stoppen met het 
vaccineren van kinderen, ongeacht waar ze zich bevinden! Eveneens is er ook een zeer sterk argument om te 
stoppen met het opdringen van boosters op oudere bevolkingsgroepen. 
 
Het immuunsysteem is, zoals elke immunoloog of vaccinoloog zal beamen, een systeem van grote complexiteit. 
Het gedraagt zich ook drastisch anders bij jonge mensen ten opzichte van oudere mensen. Het vereist veel 
middelen, waaronder goede voedingsstoffen om goed te kunnen functioneren. Dus voedingstekorten kunnen 
de functie ernstig in gevaar brengen, en de functie verandert ook drastisch, afhankelijk van eerdere 
blootstelling aan pathogenen waartegen het zichzelf mogelijk wel of niet getraind heeft om succesvol aan te 
vallen. 
 
In die zin staat de menselijke bevolking nu voor een heel andere situatie dan die we begin 2020 tegenkwamen. 
Destijds was de overgrote meerderheid van de wereldbevolking niet eerder blootgesteld aan SARS-CoV-2. Dat 
is nu niet langer meer het geval. 
 
De dynamiek van de pandemie wordt nog versterkt door de sterk variërende niveaus van vaccinatie in 
verschillende delen van de wereld, verschillen in aangeboren immuniteit (afhankelijk van de geïnfecteerde 
leeftijdsgroepen en hun gezondheidsstatus), in combinatie met de moleculaire evolutie van het virus. 
 
Terwijl we dit schrijven, tonen dagelijkse nationale statistieken verzameld door Worldometer 
(https://www.worldometers.info/coronavirus/) aan dat de VS momenteel meer dan 9 miljoen actieve gevallen 
van infectie heeft, waarvan er ongeveer 11.000 als ernstig of kritiek beschouwd kunnen worden. Het VK heeft 
ongeveer 1,5 miljoen gevallen, waarvan er 1.000 ernstig of kritiek zijn. Wereldwijde gevallen en sterftecijfers 
blijven schommelen en er zijn steeds meer aanwijzingen dat de intensiteit van de vaccinatiegraad niet 
consistent of voorspelbaar de prevalentie van infectie verlaagt. Sterker nog, het omgekeerde lijkt waar te zijn. 
 



In een studie van 68 landen, gepubliceerd in het European Journal of Epidemiology in september 2021 
(https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10654-021-00808-7.pdf]), die het tegenovergestelde 
suggereert, is er een licht positief verband gevonden tussen vaccinatie-intensiteit en infectieprevalentie (Fig. 1). 
Ter verduidelijking: het onderzoek laat een trend zien dat mensen in een bepaald land een groter risico lopen 
op infectie wanneer een groter deel van de bevolking wordt ‘gevaccineerd’. 
 
 

 
 

Figuur 1 : Verband tussen gevallen per 1 miljoen mensen (laatste 7 dagen) en het percentage van de bevolking die volledig 
gevaccineerd zijn in 68 landen op 3 september 2021.  
Bron : Subramanian & Kumar, 2021 (https://link.springer.com/content /pdf/10.1007/s10654-021-00808- 7.pdf). 

 
 
Een vergelijkbare trend wordt onthuld in het VK, waar 67% van de bevolking 
(https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) minstens 2 doses ‘vaccins’ heeft gekregen. De laatste 
gegevens van de UK Health Security Authority (HSA, voorheen Public Health England) die op 4 november (week 
44) zijn vrijgegeven 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ 
file/1032671/Vaccine_surveillance_report_- _week_44.pdf) blijkt dat alle volwassen leeftijdsgroepen die waren 
gevaccineerd een hoger percentage bevestigde gevallen hadden dan degenen die niet gevaccineerd waren. 
 
Dat hoeft allemaal niet te verbazen als je goed kijkt naar de gegevens van verschillende landen met een hoge of 
lage ‘vaccinatie’-dekking. Ierland heeft één van de hoogste covid-19 'vaccinatie'-percentages in Europa (72% 
volledig gevaccineerd, 77% gedeeltelijk gevaccineerd) (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations), en het 
aantal gevallen neemt toe (Fig. 2). Geen één van de gezondheidsautoriteiten waarvan we weten, hebben een 
plausibele wetenschappelijke rechtvaardiging gegeven. 
 



 
 

Figuur 2 : Dagelijks nieuwe bevestigde covid-19-gevallen per miljoen inwoners in Ierland.  
Bron : Our World in Data (https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?facet=none&uniformYAxis=0&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country =~IRL). 

 
 
Doorploegen....ongeacht de gevolgen 
 
Ondanks wijdverbreid en toenemend bewijs van vaccinfalen, (https://www.anhinternational.org/news/feature-
latest-snapshots-of-a-moving-target-of-a-pandemic-part-one/), blijft de meerderheid van de 
gezondheidsautoriteiten en regeringen in de geïndustrialiseerde wereld, enigszins absurd, standvastig in het 
streven naar een steeds hogere vaccinatiegraad in hun respectievelijke landen.  
De verandering in de dynamiek, sinds de delta-variant de dominante circulerende vorm van het virus werd, en 
het toenemende aantal gevallen onder volledig gevaccineerden hebben niet geleid tot een verandering in de 
beleidsrichting. 
 
Het meest verontrustende is dat hoge druk en dwang worden toegepast op de jongste leeftijdsgroepen, die 
momenteel de laagste vaccinatiegraad hebben. Eveneens worden de oudste leden van de samenleving, degenen 
met afnemende immuniteit omdat zij de eersten waren die gevaccineerd werden, op dezelfde manier het doelwit 
van boosters. 
 
Het beleidsstandpunt van degenen die de wereldwijde pandemiestrategie uitvoeren, waaronder de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Centers of Disease Control and Prevention (CDC), is dat vaccins 
de primaire exit-strategie moeten blijven, en dit standpunt is ongewijzigd gebleven sinds de vroege stadia van de 
pandemie, (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32318-7/fulltext). 
 
Het is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat kudde-immuniteit nog steeds kan worden bereikt met behulp 
van de huidige, op spike-eiwit gebaseerde, vaccintechnologieën van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson & 
Johnson, met nog 130 projecten in de klinische ontwikkelingspijplijn. 
(https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines). 
 
In werkelijkheid ervaren landen zoals de VS en vele andere in Europa, die eerder te maken hebben gehad met 
hoge infectiedruk, een steeds grotere samenloop van natuurlijk verworven infectie en vaccin-geïnduceerde 
immuniteit. In januari 2021 suggereerde één schatting 
(https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/01/26/2021.01.24.21250396.full.pdf) dat SARS-CoV-2 
een percentage van 12,6% van de totale wereldbevolking geïnfecteerd heeft, waarvan het mogelijk meer dan 
40% van de Amerikaanse bevolking betreft. Volgens Our World in Data (https://ourworldindata.org/covid-
vaccinations) heeft meer dan 50% van de algehele wereldbevolking al één dosis van het ‘vaccin’ gekregen. 



Terwijl ongeveer 70% van de bevolking in veel geïndustrialiseerde landen al is gevaccineerd, betreft dit aandeel 
in de lage-inkomenslanden slechts 4% van de bevolking. 
 
Schattingen van de immuniteit in een populatie worden gecompliceerd door sterk variërende mates van 
aangeboren immuunbescherming tegen infectie (zie figuur 3). Asymptomatische infectie, die altijd een gevolg is 
van effectieve aangeboren bescherming, blijkt in verschillende onderzoeken en locaties te variëren van 1% tot 
75% (https://www.ijbs.com/v17p1119.htm). 
De totale immuniteit in een populatie (ten gevolge van vaccinatie, door blootstelling aan ziekte en dankzij 
aangeboren immuniteit) is niet eenduidig te bepalen en waarschijnlijk zeer variabel over de wereld. 
Zoals we uit het verleden weten met SARS en MERS 
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2020.1796425) zijn de op spike-eiwit gebaseerde 
vaccins en coronavirusziekten niet persé goede kameraden. Antilichaamafhankelijke versterking (ADE) van 
ziekte na toediening van een 'vaccin' kan catastrofale gevolgen hebben. 
 
Wat we hieronder zullen beargumenteren is dat, als we als een roekeloze speedboot met een nieuw virus en een 
nieuw technologisch wapen dat experimenteel wordt gebruikt op een groot deel van de wereldbevolking door 
deze onbekende pandemische wateren navigeren, we ons waarschijnlijk opmaken voor een gezondheidscrisis 
van onvoorstelbare proporties! Tenzij we de fijne kneepjes en complexiteit van het menselijk immuunsysteem 
beter gaan respecteren en begrijpen. 
Het ergste is dat de problemen zich slechts langzaam zullen voordoen en ontkenners luidruchtig zullen proberen 
te voorkomen dat er een verband wordt gelegd. Hartaanvallen, beroertes, kankers, trombo-embolische voorvallen 
en 'vaccin'-geïnduceerde auto-immuunziekten zullen met steeds grotere frequenties voorkomen. 
 
Het laatste wat we waarschijnlijk te horen krijgen, is een mea culpa. We weten maar al te goed dat luipaarden 
niet snel van plek veranderen. 
 
Het is nu van het allergrootste belang om de ‘vaccinatie’ van degenen met het meest gevoelige aangeboren 
immuunsysteem, met name de jongste leden van de samenleving, te stoppen. Zeker als we hun willen behoeden 
voor voortdurende ontregelingen door ongecontroleerde circulatie van zeer besmettelijke varianten. De 
resulterende langdurige onderdrukking van hun aangeboren immuunsysteem zal het zelfbeschermende vermogen 
van het systeem aantasten en 'training' tegen andere pathogenen voorkomen. Waarschijnlijk zal dit ook leiden tot 
grootschalige, door vaccins geïnduceerde, auto-immuniteit. Samen kan dit neerkomen op een ramp die 
generaties lang kan worden gevoeld! 
 
 
De opkomst van infectie onder de gevaccineerden 
 
Om de echte trends die in de wereld gaande zijn te begrijpen in deze dynamische strijd tussen het menselijke 
immuunsysteem en SARS-CoV-2, zowel bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen, zijn we overgeleverd 
aan autoriteiten die routinematig gegevens verzamelen. Zoals professor Norman Fenton, een risico analist van de 
Queen Mary University of London, aantoont in een samen met collega's geschreven stuk dat op 27 oktober 2021  
gepubliceerd is (http://www.eecs.qmul.ac.uk/~norman/papers /inconsistencies_vaccine.pdf) en datasets van het 
Britse Office of National Statistics (ONS) (vaak als één van de meest internationaal betrouwbare beoordeeld) 
laten zien dat de gegevens die worden gebruikt om gevaccineerde en niet-gevaccineerde noemerpopulaties in het 
VK te bepalen, wordt het aantal niet-gevaccineerden drastisch onderschat. 
 
Desalniettemin gaf de gelekte Salus Project-dataset van Humetrix (https://renz-law.com/wp-
content/uploads/DOD-Doc.pdf), onthuld door de Amerikaanse advocaat Thomas Renz, ons een kijkje in een 5,6 
miljoen sterke cohort 65-plussers in de VS. Het liet ons zien dat eind augustus 2021 het vaccinfalen (i.v.m. het 
stoppen van infectie) sterk toenam. In dit zeer grote cohort met meer dan 80% gevaccineerden, bleek 71% van de 
infecties onder de volledig gevaccineerden te zijn. Het aantal is nu waarschijnlijk hoger. 
 
De laatste Britse gegevens 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032671/Vac
cine_surveillance_report_- _week_44.pdf), hierboven genoemd, schetsen een soortgelijk verhaal. Maar het is de 
veranderende trend die nog interessanter is. Dit is grafisch aangetoond door Dr. Mike Williams in zijn 
uitstekende artikel dat eind oktober door UK Column gepubliceerd is.  
(https://www.ukcolumn.org/article/what-explains-rising-cases-among-the-vaccinated)  
(Fig. 3). 



 

 
 
 

Figuur 3 : Het percentage relatieve risicoreductie bij gevaccineerden versus niet-gevaccineerden tegen het percentage 
vaccinopnames in de populatie. De gele trendlijn laat een duidelijke correlatie zien tussen een toenemend risico op SARS-CoV-2-
infectie bij een populatie met een progressief hoge vaccinatiegraad. 

 
 
In zijn artikel legt Mike Williams uit wat hiervoor het meest waarschijnlijke mechanisme is. Het is misschien 
complex en theoretisch, maar het immuunsysteem is complex, en als je onbekende wateren bevaart, zal het altijd 
theoretisch blijven totdat het bewezen is of de tijd het zal uitwijzen. Bovenal is het wetenschappelijk zeer 
aannemelijk. Het is ook het mechanisme dat wordt voorgesteld door vaccinoloog Geert Vanden Bossche 
(https://www.voiceforscienceandsolidarity.org). 
 
Kort samengevat, de opkomende theorie suggereert dat covid-19 ‘vaccins’ de aangeboren getrainde immuniteit 
verstoort die anders infectie door SARS-CoV-2 zou helpen beheersen of voorkomen. Kindervaccinaties doen dit 
ook, maar de negatieve gevolgen voor het aantasten van deze vorm van getrainde aangeboren immuniteit worden 
niet op dezelfde manier gevoeld, omdat dergelijke vaccinaties niet ook leiden tot extra transmissie en uitgebreide 
populaties van immuunontsnappingsvarianten. (https://badgerherald.com/banter/2021/10/06/covid-19-variants-
spikes-so-bad-theyre-now-being-named-after-greek-houses/). 
 
Daarbij zou een beschadigde aangeboren immuniteit de deur kunnen openen naar tal van andere problemen, van 
nieuwe infectieziekten tot kanker, nieuwe vormen van door vaccins geïnduceerde auto-immuniteit, en een 
toename van de toch al torenhoge incidentie van reeds meer dan 100 beschreven auto-immuunziekten 
(https://autoimmune.org/disease-information/). 
 
Voordat we verder gaan, kunnen een paar verduidelijkingen nuttig zijn. Een eerste verduidelijking, voor wie 
minder wetenschappelijk achtergrond heeft, gaat over het uitleggen wat aangeboren immuniteit is, in 
tegenstelling tot verworven immuniteit. Als tweede, voor degenen die meer thuis zijn in fundamentele 
immunologie, een kleine update over immunologie : een herinnering dat de nieuwste immunologische 
wetenschap heel duidelijk maakt dat niet alleen de aangeworven maar ook de aangeboren kant van het 
immuunsysteem kan worden getraind. We zullen wat licht schijnen op beide punten hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Immuunsysteemmechanismen - vroege pandemie 
 
Er is een lang gekoesterde leerboekopvatting geweest dat de twee kanten van het immuunsysteem, met name het 
aangeboren en adaptieve (of verworven) immuunsysteem, fundamenteel verschillend zijn in hun 
trainingscapaciteit, om met succes het lichaam te ontdoen van buitenlandse indringers. Dit ongeacht het feit dat 
ze samenwerken. 
Het lang gekoesterde idee was dat aangeboren immuniteit nooit specifiek is voor individuele pathogenen, 
inclusief virussen, maar wel een goede greep heeft op het weten wat eigen en niet-eigen is. Dus wanneer het een 
veranderd eigen antigeen (eiwit) tegenkomt, dat bijvoorbeeld tot expressie gebracht kan zijn op een pathogeen of 
pathologisch veranderde cel, heeft het een goede kans om het uit het lichaam te elimineren. Dit is iets wat dit 
oude systeem heeft geleerd te doen in de loop van de 500 miljoen jaar 
(https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi? accid=PMC5793817&blobtype=pdf) dat het bestaat bij 
gewervelde dieren. Daarbij neutraliseert het (in het geval van vrij circulerende antigenen) of doodt het in het 
geval van celgebonden antigenen. 
 
Bij ontmoetingen met virussen behoren aangeboren antilichamen (meestal immunoglobuline M [IgM]), 
aangeboren immuuncellen (bijv. relatief ongespecialiseerde monocyten, macrofagen, neutrofielen en natuurlijke 
killercellen), patroonherkenningsreceptoren (PRR's) (bijv. Toll Like Receptors) en aangeboren modulatoren 
(bijv. Pathogen-Associated Molecular Patters [PAMPS]) tot de belangrijkste spelers.  
Het aangeboren immuunsysteem kan dus aanzien worden als het eerstehulpteam in het immuunsysteem. 
 
 
>>> Lees meer over de aangeboren immuunrespons in relatie tot SARS-CoV-2 in deze recensie 
(https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(21)00218-X.pdf) in de tijdschrift Cell door Joachim Schultze en 
Anna Aschenbrenner (2021). 
 
 
Bij SARS-CoV-2 komt het virus meestal het lichaam binnen via de luchtwegen. Het aangeboren immuunsysteem 
zal dus het meest actief zijn in de mucosale en epidermale lagen van de luchtwegen. Als een virus het 
aangeboren immuunsysteem doorbreekt vanwege bijvoorbeeld een hoge infectiedruk en een slecht getraind 
(naïef) aangeboren immuunsysteem dat in het verleden geen ervaring heeft gehad met de antigenen die met het 
virus zijn geassocieerd, zal het virus geïnfecteerde gastheercellen gebruiken om snel te repliceren. Maar eenmaal 
vrijgekomen in de bloedsomloop en lichaamsvloeistoffen, zullen de antigenen worden herkend door circulerende 
B-cellen van het adaptieve immuunsysteem. 
 
Naarmate de geïnfecteerde weefselcellen pathologische veranderingen ondergaan en afsterven, zullen de special 
forces-eenheid van het adaptieve immuunsysteem, inclusief antilichamen die vrijkomen uit B-cellen afkomstig 
uit het beenmerg (= humorale respons) en killer T-cellen afkomstig uit de thymus (= celgemedieerde respons ) 
proberen de infectie op te ruimen zodat de gastheer kan herstellen van de ziekte. Het kan enkele dagen duren 
voordat het adaptieve immuunsysteem voldoende op gang is gekomen en leert hoe het de nieuwe indringer moet 
bestrijden, maar als het eenmaal heeft geleerd hoe het een van buitenaf komende indringer moet herkennen, 
neutraliseren of doden, heeft het geheugen. Dat is wat, in het geval van SARS-CoV-2, zorgt voor langdurige 
immuniteit, met name via geheugen B-cellen. Er is zelfs een bonus: de gecombineerde effecten van het 
aangeboren en adaptieve immuunsysteem zouden ook bescherming moeten bieden aan een breder spectrum van 
virale varianten die vatbaar zijn voor mutatie als onderdeel van hun evolutionaire strategie. 
 
In de volgende afbeelding (Figuur 4) laten we de 4 verschillende uitkomsten zien die kunnen optreden wanneer 
een persoon is geïnfecteerd met SARS-CoV-2. Het diagram helpt uit te leggen waar storingen in het aangeboren 
of adaptieve immuunsysteem bijdragen aan verschillende uitkomsten en ernst van de ziekte. 
 



 
 

Figuur 4 : Vier mogelijke uitkomsten na infectie door SARS-CoV-2.  
Bron : https://www.anhinternational.org/resources/documents/four-possible-outcomes-of-exposure-to-sars-cov-2-virus/ 
[Zie referenties aan het einde van artikel] 

 
 
Dit is natuurlijk een sterke vereenvoudiging. Maar er is een belangrijk stuk van deze puzzel dat vaak vergeten of 
weggelaten wordt, namelijk dat het aangeboren immuunsysteem ook getraind kan worden. Het kan geheugen 
verwerven, zoals het adaptieve immuunsysteem, maar dan anders. Aangeboren immuniteit is het meest 
primitieve deel van ons immuunsysteem. Dit moet volledig functioneel zijn bij pasgeborenen aangezien ze nog 
geleidelijk een aangeleerde respons moeten verwerven op veranderde zelfantigenen (met name gedegradeerde 
zelfcomponenten) evenals op pathogenen die veranderde zelfantigenen herbergen, die het immuunsysteem van 
de gastheer ondermijnen. Het zou ook geen verrassing mogen zijn dat het aangeboren immuunsysteem in de loop 
van millennia van evolutie het één en ander heeft geleerd over hoe het zich moet aanpassen aan veranderende 
omgevingen en onverwachte vijanden waarmee het in toenemende mate wordt geconfronteerd naarmate de 
gastheer opgroeit, ouder wordt en wordt blootgesteld aan een meer gediversifieerd spectrum van pathogene 
agentia. 
 
Hoe meer we aangeboren immuniteit beginnen te begrijpen, hoe meer we de sleutelrol ervan erkennen bij de 
bescherming van ons lichaam tegen infecties, waaronder SARS-CoV-2. Het is de reden waarom kinderen zoveel 
meer bescherming hebben gehad dan oudere of zieke volwassenen, wiens aangeboren immuniteit vaak wel beter 
is getraind, maar veel minder bewapend of ervaren is om (nieuwe) ziekteverwekkers aan te pakken waaraan ze 
nog moeten worden blootgesteld - inclusief nieuw ontstane ziekteverwekkers zoals SARS -CoV-2. 



Training van het aangeboren immuunsysteem is ingebed in onze evolutionaire blauwdruk. Centraal in dit 
overlevingsproces staat het vermogen om onderscheid te maken tussen enerzijds gedegradeerde stukjes van 
jezelf (die moeten worden geëlimineerd zodat ze kunnen worden vervangen in functie van groei en 
ontwikkeling) en anderzijds externe indringers (niet-zelfcomponenten, inclusief pathogenen). Het aangeboren 
immuunsysteem ruimt ook beschadigde weefsels op en helpt ze herstellen. 
 
Wat fascinerend is, is dat de training plaatsvindt via een moleculair herpatroneringsproces dat epigenetisch 
plaatsvindt (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6225771/pdf/nihms-995099.pdf).  
Je herinnert je wellicht dat epigenetica het proces is waarbij specifieke omgevingen bepaalde chemische 
(epigenetische) 'sporen' achterlaten op genen waardoor de genexpressie verandert, met de verwachting dat het 
helpt om te overleven. 
 
Op deze manier leren bepaalde aangeboren immuuncellen (met name myeloïde cellen zoals monocyten en 
macrofagen, evenals natuurlijke killercellen),op epigenetische wijze van eerdere 'veranderde zelf' (of zelf-
achtige) ontmoetingen, inclusief blootstelling aan microben en andere niet-zelfcomponenten. 
(https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-pathmechdis-012418-012718)  
De veranderingen in het genexpressiepatroon veranderen de functie 
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcibr2011679 ) van deze aangeboren immuuncellen, waardoor ze 
effectiever kunnen reageren op hetzelfde type ziekteverwekker mocht dit in de toekomst worden aangetroffen, 
terwijl hun vermogen tot kruisreageren met andere pathogenen met vergelijkbare moleculaire patronen behouden 
wordt. 
 
Dit fenomeen wordt 'getrainde aangeboren immuniteit' genoemd (Figuur 5) en biedt bijvoorbeeld in het geval 
van SARS-CoV-2 bescherming tegen een breed en gediversifieerd spectrum van coronavirussen, waaronder – 
van cruciaal belang – alle SARS-CoV-2 varianten. 
 
 

 
 

Figuur 5 : Cellulaire en moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan getrainde aangeboren immuniteit.  
Bron : Mantovani & Netea (2020) (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcibr2011679). 

 
 
En er is nog meer aan de hand. Omdat de training afkomstig is van epigenetische hermodellering, zijn het niet 
alleen micro-organismen die langdurige gevolgen kunnen hebben voor de aangeboren immuniteit. Er zijn ook 
andere factoren, zoals chronische stress, waarvan is aangetoond dat ze, evenzeer door getrainde aangeboren 
immuniteit, veranderingen veroorzaken die leiden tot neuro-immuun psychiatrische stoornissen en 
gedragsafwijkingen (https://www.nature.com/articles/mp2017186). En chronische stress is een kenmerk van de 
afgelopen anderhalf jaar, dus de effecten ervan op het immuunsysteem en het neurologische 'supersysteem' 
mogen zeker niet worden genegeerd. 
 
Aangezien epigenetische kenmerken worden ingeprent door alle aspecten van onze omgeving, moeten we 
onszelf herinneren aan de impact van onze voeding en levensstijl op de epigenetische inprenting van ons 
aangeboren immuunsysteem. Onze omgevingen en onze gewoonten en gedrag zullen op de lange termijn 
fenotypische veranderingen in ons aangeboren immuunsysteem teweegbrengen die een leven lang meegaan. Als 



we om onze gezondheid geven, moeten we zorgvuldig kiezen - of het nu gaat om onze medische, sociale, 
familiale, voedings- en levensstijlkeuzes. 
 
 
>>> Lees meer over de Food4Health-gids van ANH (https://www.anhinternational.org/campaigns/food4health-
campaign/). 
 
 
Immuuntolerantie en ‘original antigenic sin’ 
 
Er zijn nog twee belangrijke puzzelstukjes die betrekking hebben op specifieke effecten van mRNA (en 
waarschijnlijk op alle spike-eiwit gebaseerde) 'vaccins'. Ten eerste kunnen de 'vaccins' de zogenaamde 
'immuuntolerantie' induceren door de respons van het aangeboren immuunsysteem te verminderen, door Toll 
Like Receptors (TLR's) te onderdrukken, een klasse van patroonherkenningsreceptoren die tot expressie worden 
gebracht op de membranen van aangeboren immuuncellen zoals macrofagen, natuurlijke killercellen en 
dendritische cellen. Het is aangetoond dat het Pfizer-mRNA-vaccin deze TLR's onderdrukt, waardoor de 
aangeboren immuunrespons wordt gedempt en immuuntolerantie wordt verkregen. Dit creëert het 
tegenovergestelde resultaat van getrainde aangeboren immuniteit die normaal in deze omstandigheden zou 
verscherpen, maar in dit geval zal afzwakken. 
 
Het laatste stukje van de immunologiepuzzel wordt de ‘original antigenic sin’ (oorspronkelijke antigene zonde) 
genoemd. 
(https://www.jimmunol.org/content/202/2/335) 
Dit is een term die voor het eerst werd bedacht in de jaren zestig en die uitlegt hoe de ontwikkeling van 
immuniteit tegen pathogenen (en antigenen die specifiek zijn voor een bepaald pathogeen) wordt gevormd door 
de eerste blootstelling aan dat pathogeen, dat antigeen of die groep antigenen.  
 
In de volgende sectie gaan we onderzoeken hoe dit van immunologisch inzicht een verklaring zou kunnen zijn 
voor het verhoogde aantal ziektegevallen bij de meest 'gevaccineerden' en voor aanzienlijk betere resultaten bij 
de niet-gevaccineerden. 
 
 
Immuunsysteemmechanismen - volwassen pandemie + massale vaccinatie 
 
Het is duidelijk uit de primaire en secundaire uitkomsten van de fase 3 covid-19 klinische onderzoeken dat het 
beoogde doel van covid-19 'vaccins' is om de humorale respons van het adaptieve immuunsysteem te activeren 
en op gang te brengen. Dit zodat antilichamen, met name immunoglobuline G (IgG)-antilichamen geproduceerd 
door B-cellen, kunnen proberen het virus te neutraliseren (steriliseren). 
 
Dit werkt duidelijk niet zoals bedoeld en daarom hebben de covid-19 ‘vaccins’ de overdracht van persoon op 
persoon niet kunnen stoppen. De andere verwachting van de 'vaccin'-ontwerpers was dat vaccinatie ook 
langdurige immuniteit zou induceren, gericht op geheugencytotoxische (killer) T-cellen, die, net als B-cellen, 
ook cellulaire componenten zijn van het verworven immuunsysteem. 
 
Dus wat kan er gebeuren met een populatie, bestaande uit aanzienlijke aantallen van zowel covid-19 
'gevaccineerden' als niet-gevaccineerden, waarvan velen eerder aan het virus zijn blootgesteld? Dat is tenslotte 
de situatie die zich voordoet in de meeste landen in de geïndustrialiseerde wereld die een aanzienlijke 
infectiedruk hebben gehad. 
 
We hopen dat de tot dusver verschafte achtergrond een grote bijdrage kan leveren aan het verklaren van enkele 
van de gegevenstrends waarvan we nu getuige zijn, hoe contra-intuïtief ze voor sommigen misschien ook lijken. 
We hopen dat dit in eenvoudige bewoordingen is gegeven, zodat onze lezers die niet veel of geen achtergrond 
hebben in immunologische zaken, het kunnen begrijpen. Maar tegelijkertijd zijn er genoeg details voor de meer 
wetenschappelijke geschoolden onder jullie, zodat je niet al te gefrustreerd zult zijn door de afwezigheid van 
moleculaire details (die je in de gehyperlinkte artikelen kunt vinden). 
 
 
 



De mogelijke 5 grote verklarende mechanismen 
 
Hieronder volgen vijf sleutelmechanismen die samen, of in bepaalde combinaties, de huidige waarnemingen 
gedeeltelijk of volledig kunnen verklaren waarin gesuggereerd wordt dat gevaccineerden er steeds slechter aan 
toe kunnen zijn dan niet-gevaccineerden. Meer nog, de gevolgen voor de mensheid als we geen grote groep niet-
gevaccineerden achterlaten, kunnen op den duur catastrofaal zijn. 
 

1. Training van aangeboren immuniteit bij Ag-onervaren en Ag-ervaren personen. 
Aangezien de natuurlijk verworven infectie ook blijft toenemen onder niet-gevaccineerden, zal deze 
populatie waarschijnlijk profiteren van getrainde aangeboren immuniteit waardoor hun aangeboren 
antilichaam-afscheidende B-cellen en monocyten (zoals natuurlijke killercellen en macrofagen) steeds 
beter in staat zijn om infectie tegen te gaan. 
 
Personen met ervaring met het antigeen, die worden blootgesteld aan aanhoudende immuundruk door 
vaccinale antilichamen, die verder worden versterkt door blootstelling aan circulerende, zeer infectieuze 
varianten, zullen hun ervaring met antigeen echter niet verder kunnen uitbreiden. Bovendien zullen hun 
SARS-CoV-2-getrainde aangeboren, zelf-gerichte antilichamen niet in staat zijn om goed te matchen 
met een spectrum van andere self-like (zelf-achtige) moleculaire patronen die worden gedeeld door 
andere infectieuze pathogenen of veranderde zelfmoleculen die ontstaan door afstervende, degraderende 
of kankerachtige (apoptotische) gastheercellen. 
 
Dit falen van het aangeboren immuunsysteem om deze antigenen volledig te herkennen, wordt 
aangeboren immuuntolerantie genoemd 
(https://jlb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/JLB.MR0318-104R).  
Omdat het deze self-like antigenen niet herkent, volgt hieruit dat een verhoogde incidentie van andere 
virale ziekten (veroorzaakt door virussen die andere self-like glycanen op hun oppervlak tot expressie 
brengen), evenals auto-immuun aandoeningen bij respectievelijk oudere en zeer jonge kinderen , 
verwacht zou kunnen worden. 
 
Eveneens zullen personen met antigeen ervaring, die worden blootgesteld aan aanhoudende 
immuundruk die ontstaat wanneer vaccin-geïnduceerde antilichamen worden geboost door blootstelling 
aan circulerende, zeer infectieuze varianten, hun antilichaam-ervaring niet verder uitbreiden. 
Tegelijkertijd zullen hun SARS-CoV-2-getrainde aangeboren, op ‘vreemd’ (non-self) gerichte 
antilichamen het scala aan andere non-self moleculaire patronen niet herkennen, die worden gedeeld 
door een aantal andere pathogenen of pathologisch veranderde cellen, zoals kankercellen. Deze door 
vaccins veroorzaakte ontregeling van de aangeboren immuniteit tijdens een pandemie vormt het toneel 
voor een mogelijke tijdbom. 
 

2. Immuun ontsnapping.  
Dit is het primaire mechanisme waardoor nieuwe varianten meer overdraagbaar of virulent (dodelijk) 
worden. Dergelijke nieuwe varianten kunnen mogelijk geselecteerd, of in ieder geval sneller 
geselecteerd worden, door de immuundruk van vaccinatie met imperfecte (gedeeltelijk steriliserende) 
op spike-eiwit gebaseerde 'vaccins'. Dergelijke 'vaccins' bieden slechts een gedeeltelijke immuniteit in 
die zin dat ze infectie of overdracht niet blokkeren. Dit is precies de situatie waarmee we momenteel 
worden geconfronteerd. 
 
Het resultaat is dat het immuunsysteem de virale besmettelijkheid onder druk zet zonder het virus te 
kunnen elimineren. Natuurlijke selectie van immuun-ontsnappingsvarianten 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7723407/) zal de vaccineffectiviteit alleen maar 
verlagen wanneer deze varianten in prevalentie in de bevolking toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van 
wijdverbreide immuundruk. Het wordt steeds duidelijker dat de immuundruk op het spike-eiwit op 
populatieniveau (regiobreed en wereldwijd) de verspreiding van meer infectieuze immuun-
ontsnappingsvarianten zal bevorderen. Dit is goed beschreven voor bepaalde mutaties 
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.744242/full), inclusief diegene die aanwezig 
zijn in de meeste lijnen van de zogenaamde delta-variant. Het is waarschijnlijk dat 
immuunontsnappingsvarianten worden gegenereerd en in grotere mate circuleren in zwaar 
'gevaccineerde' populaties en landen. 
 
 
 



3. Antilichaamafhankelijke versterking (ADE).  
Blootstelling aan SARS-CoV-2 in aanwezigheid van antilichamen met een zwakke affiniteit, zoals 
geïnduceerd door covid-19 'vaccins' die slechts een zwakke match zijn met de circulerende virale 
variant en/of als gevolg van onrijpe vaccinale antilichamen, kan leiden tot meer ernstige covid-19-
ziekte via antilichaamafhankelijke versterking (ADE) (https://www.nature.com/articles/s41564-020-
00789-5?fbclid=IwAR0MTDI0qIQgLkqnjaYI7vyr-H4Wj2IcNiAQT1hWboXDk0YlIdwaCVgr5xffing). 
Antilichamen met een zwakke affiniteit hebben immers onvoldoende neutraliserend vermogen en 
kunnen binden aan virale antigenen (bijv. spike-eiwit) zonder de infectie te blokkeren. 

 
4. Original antigenic sin (oorspronkelijke antigene zonde).  

Ter herinnering: dit is het fenomeen dat optreedt wanneer het immuunsysteem reageert op wat het al 
weet door de eerste blootstelling (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01120/full). 
Als de eerste blootstelling van een persoon een covid-19 ‘vaccin’ was en niet het natuurlijke (wilde) 
virus zelf, dan reageert het immuunsysteem van die persoon mogelijk niet adequaat of niet 
 snel genoeg bij blootstelling aan een gemuteerd wild virus 
(https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/original-
antigenic-sin-a-potential-threat-beyond- de-ontwikkeling-van-booster-vaccinatie-tegen-nieuwe-
sarscov2-varianten/C8F4B9BE9E77EB566C71E98553579506), zoals de delta, omicron- of een andere 
toekomstige variant. Dit komt omdat de covid-19 'vaccins' die alleen het spike-eiwit aan het 
immuunsysteem presenteren, zijn ontworpen om de oorspronkelijke Wuhan-stam van de SARS-CoV-2 
tegen te gaan. Daarentegen heeft de delta-variant een gemuteerd spike-eiwit en bevat, als levensvatbaar 
virus, een aantal andere antigenen (bijv. nucleocapside, membraaneiwit, envelopeiwit) waartegen 
natuurlijk verworven immuniteit (in vergelijking met vaccin-geïnduceerde) een robuustere verdediging 
meer heeft. Bij blootstelling aan een variant van het oorspronkelijke virus, zullen recall-antilichamen 
suboptimale druk uitoefenen op het virus, wat onder omstandigheden van spike-receptorbindende 
domeingerichte immuundruk (https://www.science.org/doi/full/ 10.1126/science.abh2315), tot 
natuurlijke immuunselectie van meer infectieuze varianten kan leiden. 

 
Het is heel moeilijk voor te stellen waarom er bij wetenschappers en gezondheidswerkers die de ontwikkelende 
trends nauwlettend volgen geen alarmbellen zijn gaan rinkelen. Misschien staat hun alarm op stand ‘stil’… Deze 
alarmbellen zouden naar onze mening op zijn minst een einde moeten maken aan de wereldwijde massale 
'vaccinatie' van kinderen, die, in het geval ze niet gevaccineerd blijven, een reservoir van normaliteit vormen in 
termen van krachtige en competente immunologische respons. Ook zijn ze een onschatbare bron van echte 
kudde-immuniteit omdat ze, vanwege hun uitgebreide immunologische naïviteit, een enorme capaciteit bieden 
voor het elimineren van virussen uit de bevolking. 
 
Zoals Geert Vanden Bossche heeft betoogd, kan antivirale chemopreventie gericht op de gevaccineerde 
bevolking (d.w.z. degenen die niet langer kunnen vertrouwen op hun aangeboren immuunsysteem voor het 
verschaffen van steriliserende immuniteit) ook zeer nuttig zijn om de infectiedruk in de bevolking te 
verminderen. In dit licht is al het werk van artsen en andere clinici in de frontlinie die hebben bijgedragen aan 
het ontwikkelen van vroege behandelingsprotocollen (https://worldcouncilforhealth.org/wp-
content/uploads/2021/09/WCH-At-Home-Treatment -Guide_30-sept-2021.pdf) wat er nu zou moeten gebeuren. 
De afgelopen maanden hebben we nauw samengewerkt met deze clinici in onze rol als filiaal van de World 
Council for Health (http://www.worldcouncilforhealth.com) (en in mijn eigen rol als co-voorzitter van de 
Scientific and Medical subcommissie). Veel van deze artsen en clinici richten hun aandacht op het leveren van 
therapeutische protocollen voor niet-gevaccineerden, terwijl ze ook degenen behandelen met 'langdurige covid' 
en gevaccineerden die steeds vaker bezwijken aan covid-19 en andere ziekten, waaronder wat nu wordt 
aangeduid als 'post jab-syndroom'. 
 
Doorgaan met het toedienen van lekkende ‘vaccins’ leidt niet alleen tot meer vaccinfalen. Het levert ook het 
risico om de evolutie van nieuwe, gevaarlijkere varianten te stimuleren die steeds betere middelen ontwikkelen 
om te ontsnappen aan de vaccin-geïnduceerde antilichamen. Dit impliceert een nog groter potentieel voor 
schade, hetzij als een onmiddellijk gevolg van een door vaccin geïnduceerde immuun-ontsnapping, hetzij door 
recombinatie en/of het overschrijden van soortenbarrières (bijv. het genereren van dierlijke reservoirs 
(https://www.aphis.usda.gov/ aphis/newsroom/stakeholder-info/stakeholder-messages/wildlife-damage-
news/deer-sars)). 
 
Het is onmogelijk om de gevolgen van wereldwijde massale vaccinatie van kinderen nauwkeurig te voorspellen. 
 



Bij de potentiële risico's (die allemaal nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden in de komende 
maanden en jaren) die zich waarschijnlijk kunnen voordoen in intensief covid-19 'gevaccineerde' populaties op 
basis van de huidige inzichten in mogelijk verstoorde immuunmechanismen (zoals besproken in dit artikel) , zijn 
aanzienlijk verhoogde gevallen van: 
 

• ernstige, zelfs levensbedreigende, covid-19-ziekte 
• andere infectieuze (bijv. virale) ziekten 
• psycho-neurologische ziekten die van invloed zijn op het vermogen om te werken of de kost te 

verdienen  
• vroegtijdige beroertes en hartaanvallen (evenals pericarditis en myocarditis)  
• stofwisselingsziekten (bijv. type 2 diabetes, zwaarlijvigheid) 
• kanker 
• onvruchtbaarheid, die de toekomst van onze soort kan beïnvloeden 
• stollingsstoornissen 
• verstoorde menstruatie 
• bestaande auto-immuunziekten 
• nieuwe door covid-19 vaccin geïnduceerde auto-immuunziekten 
• inflammatoire aandoeningen 
• allergieën 
 
 

Conclusies en acties 
 
Zoals we in een vorig artikel hebben beschreven (https://www.anhinternational.org/news/feature-how-safe-are-
covid-vaccines-part-two/), als covid-19 'vaccins' geen voordelen bieden aan kinderen,  
wanneer de vaccins hun aangeboren immuunsysteem aantasten en waar er significante bekende risico's zijn (bijv. 
myocarditis,pericarditis), wat is dan de basis van dwangpogingen om kinderen te blijven vaccineren? 
 
Gezien de bekende en onbekende risico's (zie hierboven), en meer en meer bewijs dat niet-gevaccineerde 
kinderen een cruciaal immuunreservoir kunnen worden dat de mensheid zou kunnen helpen om uit de huidige 
pandemie te komen (zie ook hierboven), lijkt het het uitoefenen van het weigeringsrecht zeer gerechtvaardigd, 
ook voor een booster die wordt aangeboden. Voor sommigen kan de beslissing natuurlijk ingewikkeld zijn, 
afhankelijk van hoe je gezondheid waardeert en welke kosten je zou kunnen verdragen om, zij het waarschijnlijk 
tijdelijk, te worden gedegradeerd tot een maatschappelijke out-groep (https://www.jstor.org/stable/3791271 ). 
 
Het is vermeldenswaardig dat, gezien de complexiteit van informatie over de risico's versus voordelen van 
covid-19 'vaccinatie' tegen een achtergrond van snel veranderende natuurlijk verworven en covid-19 'vaccin'-
geïnduceerde immuniteit, er nauwelijks een jonge ziel is op deze planeet die goed geïnformeerde toestemming 
ontving voordat ze hun covid-19-prik kregen. Volgens de wet is dat al een crimineel feit! 
(https://www.anhinternational.org/news/informed-consent-is-this-fundamental-right-being-respected/).  
Helaas, net als de reguliere medische professie en zijn nauw op elkaar afgestemde farmaceutische partners, heeft 
de reguliere advocatuur die diep in de corporatocratie is ingebed, nog een lange weg te gaan voordat die als 
transparant, eerlijk of ethisch kan worden beschouwd. 
 
In de tussentijd, aangezien je al zo ver bent gekomen, zou ik je willen vragen om te doen wat je kunt om meer 
mensen te helpen de risico's te begrijpen die verbonden zijn aan het blindelings toestaan van hun dierbaren, en 
vooral hun kinderen, om in te stemmen met covid-19 'vaccinatie'. Aan hoeveel mensen is verteld terwijl ze hun 
mouwen opstropen dat covid-19 ‘vaccins’ het ziekterisico zouden kunnen verergeren? 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/) 
 
Deel dit artikel alstublieft op grote schaal en bekijk de onderstaande bronnen die u zullen helpen uw recht op 
medisch geïnformeerde keuze uit te oefenen. 
 
 
 
 
 



Bronnen om een weloverwogen keuze te ondersteunen 
 

• PROMIC (Professionals for Medical Informed Consent & Non-Discrimination) pagina met 
vrijstellingsformulieren (https://www.promic.info/exemption-forms) 
 

• UK Medical Freedom Alliance sjabloonbriefsectie om relevante sjabloonbrieven te vinden 
(https://www.ukmedfreedom.org/resources/template-letters)  
(kan worden aangepast voor gebruik buiten het VK) 
 

• Sjabloonbrief van Lawyers for Liberty (https://lawyersforliberty.uk/resources/#letters)  
(kan ook worden aangepast voor gebruik buiten het VK). 
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