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1 Voorwoord
1.1 Wie ben ik
Mijn naam is Wendy van der Grinten. Ik woon in Veldhoven samen met mijn vriend Johan en ons
zoontje Kyan. Ik volg de module psychopathologie binnen de opleiding E.E.N.® Eclectisch
Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Tijdens deze opleiding ben ik zwanger geworden en is
ons kindje geboren. Dankzij de opleiding kon ik naast de lichamelijke ontwikkeling ook de spirituele
ontwikkeling van mij en mijn zoontje volgen. Dit is voor mij erg waardevol en leerzaam geweest.

1.2 De keuze voor het onderwerp
Mijn keuze voor deze thesis is psychische problemen gerelateerd aan vaccinatie. Deze keuze heb ik
gemaakt vanwege een persoonlijke ervaring.
Toen ik aan het einde van de A-module zat en ondertussen ook de SanoConcept DesensPro kuur
voor voedsel-intoleranties en drainage problemen volgde, gingen wij op vakantie naar het tropisch
regenwoud. Voor deze vakantie werd ons verplicht om vaccinaties te halen. Na een gesprek met
docente, klasgenoten en een homeopaat over homeopathische begeleiding zijn we met twijfel naar de
GGD gegaan.
Wat ik na toediening van de betreffende vaccinatie meemaakte, had ik niet kunnen verwachten.
Sinds de start van de opleiding was ik niet meer ziek geweest, en sinds de start van de kuur was ik
zelfs van mijn allergieën verlost. Ondanks mijn bedenkingen en vele vragen aan de GGDverpleegkundige werd mij verzekerd dat allergieën geen relatie hebben met vaccinatie.
Onmiddellijk na de inenting voelde ik mij afwezig van mijn lichaam en was ik niet meer in staat om
helder na te denken. Mijn gedachten waren nagenoeg niet aanwezig, zo traag. Totaal beduusd en niet
gerustgesteld door de verpleegkundige stond ik even later buiten, liep naar mijn fiets en voordat ik
goed en wel op de fiets zat stonden mijn handen weer vol met bulten van de zonne- en
contactallergie. De drie nachten die erop volgden waren een totale hel vol paranoïde gevoelens,
nachtmerries en paniek. De dagen waren gevuld met een onbestemd zenuwachtig en rusteloos gevoel
in mijn lichaam en een stel hersenen waarmee ik alleen nog ongecoördineerd en warrig kon denken.
Gelukkig was het toen tijd voor de volgende les in Panheel. Daar werd mij geadviseerd om 3x per
dag, 15 druppels SanoSolidago te nemen. De nare gevoelens zakten weg en na 2 nachten was er weer
sprake van nachtrust.
Later werd ik zwanger en mijn zoontje werd geboren, automatisch komt dan de vraag over
vaccinaties op tafel. Wij hebben als ouders besloten de vaccinaties uit te stellen vanwege onze
eerdere negatieve ervaring. Wetende dat wij beiden gevoelig zijn voor prikkels en in het verleden
last hebben gehad van allergieën en astma willen wij ons kind hiervoor behoeden.
Dit is voor mij de reden geweest om me verder te verdiepen in wat ik beschouw als het vaccinatiedilemma.
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2 Inleiding
Deze thesis gaat dieper in op de bijwerkingen die kunnen optreden na vaccinatie en richt zich op de
mogelijke relatie tussen vaccinatie en het ontstaan van autisme en ADHD.
Hiervoor wordt een verdere verdieping gegeven van de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
waaronder autisme en ADHD vallen. Behandeld worden: hoe komt een diagnose tot stand en wat
zijn de criteria daarvoor? Hoe werkt het lichaam en wat gaat er anders in het zenuwstelsel van
kinderen met deze stoornissen?
Vervolgens wordt ingegaan op het ontstaan van vaccins. Waarom zijn vaccins ontwikkeld? Wat is
een vaccin precies, wat zijn de ingrediënten en hoe werken deze in het lichaam? Om de werking in
het lichaam te begrijpen, wordt dieper ingegaan op de werking van de uitscheidingssystemen, de
organen, de zenuwen en de hersenen. Het lijkt namelijk zo te zijn dat autisme gerelateerd is aan een
detoxificatie- of ontgiftingsprobleem, een probleem met het uitscheiden van afvalstoffen(toxinen) uit
het lichaam. Het toevoegen van extra toxinen in de vorm van een vaccin zou daarom een probleem
kunnen vergroten.
Deze thesis is onderdeel van de module ‘medische en psychosociale basiskennis’ binnen de
beroepsopleiding E.E.N.® Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. In dit kader wordt
specifiek ingegaan op de energetische aspecten rondom vaccinatie.
Uiteraard zijn de behandelmethoden van vaccinatieschade interessant en worden deze kort
beschreven. Zowel reguliere als de alternatieve behandelingen van autisme, ADHD en
vaccinatieschade worden uitgelicht.
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3 Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen is een groep binnen de psychopathologie. Deze groep
psychiatrische stoornissen heeft te maken met de ontwikkeling van kinderen en de symptomen zijn
dan ook al vroeg in de jeugd zichtbaar.
Onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen vallen onder andere:
- Autisme Spectrum Stoornis (ASS),
- Verstandelijke beperkingen,
- Communicatie stoornissen,
- Motorische stoornissen en
- Aandacht Deficiëntie Hyperactiviteit Stoornis (ADHD).
De op autisme lijkende ontwikkelingsstoornissen zijn gegroepeerd onder de naam Autisme Spectrum
Stoornis. Naast Autisme Spectrum Stoornis wordt ADHD met enige regelmaat in verband gebracht
met vaccinatie. Er zijn in de bijlage 91 wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar die dit verband
aantonen of in ieder geval niet konden weerleggen.

3.1 Psychopathologie en diagnosen
In de psychopathologie in Nederland wordt gewerkt met het handboek, Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, afgekort DSM. Hierin staan de ziekten van de geest beschreven. We
noemen deze psychiatrische stoornissen. Het gaat er in de DSM om de verschillende ziekten te
kunnen herkennen en diagnosticeren. Er staat niets in over de oorzaken of behandelmethoden.
Alle stoornissen zijn zo gecategoriseerd en beschreven in de DSM dat ze zich richten op de uiterlijke
symptomen in het gedrag, emotie en omgang met anderen. De stoornissen en aandoeningen van de
psychopathologie zijn, met uitzondering van de psycho-organische stoornissen, met behulp van de
DSM diagnosticeerbaar zonder dat daar lichamelijk onderzoek aan te pas komt.
Door de wetenschap worden lichamelijke afwijkingen gevonden in het zenuwstelsel bij patiënten met
een psychiatrische stoornis of afwijkend gedrag. Ook medicijnen in de vorm van psychofarmaca
verbeteren de situatie bij psychiatrische patiënten. Psychofarmaca werken op het zenuwstelsel.
Hiermee wordt aangetoond dat in de werking van het zenuwstelsel iets mis ging. Het is desondanks
nog niet algemeen geaccepteerd binnen de westerse geneeskunde om te zeggen dat een lichamelijke
afwijking het gedrag en gevoel bij de cliënten veroorzaakt.
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De neurobiologische ontwikkelingsstoornissen hebben, zoals de naam al doet vermoeden, duidelijk
een relatie met de werking van de zenuwen of hersenen.
Bij de twee stoornissen die nu verder worden uitgediept, ASS en ADHD worden relaties vermoed
met meerdere lichamelijke afwijkingen. Bij beide wordt een afwijking in de werking van de genen
vermoed die niet bij iedereen tot uiting komt. Dit noemt men epigenetische aanleg. Ten tweede
wordt bij beide een genetisch en/of aangeboren probleem met de ontgifting vermoed.
Afbeelding: DSM 5

Tekstkader: Psychofarmaca
Antidepressiva Prozac (fluoxetine).
Zorgt dat de heropname van serotonine
en norepifrine in de zenuwcel vertraagd.
Hierdoor is er meer van deze
neurotransmitters beschikbaar in de
synaps tussen de zenuwen. De
veronderstelling is dat de zenuwcellen
op deze manier minder overprikkelt
raken waardoor extreme emoties
worden afgezwakt.
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3.2 Autisme Spectrum Stoornis
In de nieuwe DSM 5 vallen hieronder; Syndroom van Asperger, Klassiek Autisme, en de pervasieve
ontwikkelingsstoornis. Een Autisme Spectrum Stoornis wordt gediagnosticeerd als een patiënt
voldoet aan twee belangrijke criteria.

A. Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in
meerdere contexten
B. Beperkte, repetitieve patronen van gedrag, interesses of activiteiten.

Het eerste criterium; tekorten in de sociale communicatie en sociale interactie.
Dit betekent dat deze mensen moeilijk contact leggen met andere mensen. Sociaal-emotionele
signalen kunnen ze niet verwerken tot zinvolle informatie voor henzelf. De prikkelverwerking van de
spiegelneuronen wordt waarschijnlijk gestoord of niet opgeslagen. In de praktijk zie je dat mensen
met Autisme Spectrum Stoornis vooral moeite hebben met empathie en het begrijpen van emoties bij
anderen. Mensen met ASS die een hoog intelligentie niveau hebben compenseren dit vaak doordat
zij aangeleerde reacties geven. Als voorbeeld, ze weten dat je iemand condoleert als zijn of haar
hondje dood is, maar zij zullen niet op dezelfde manier meevoelen als andere mensen. Communicatie
gebeurt niet alleen verbaal met spraak, maar ook non-verbaal met lichaamstaal en handgebaren. Deze
subtiele non-verbale communicatievormen zullen minder snel worden opgepikt. Hierdoor is het
onderhouden en begrijpen van relaties moeilijker. Mensen met ASS hebben daardoor meestal minder
relaties.
Afbeelding: Napraten of “echolalie” bij ASS

Het tweede criterium; houden van en herhalen van bepaalde gedragspatronen, en het hebben
van specifieke interesses.
Hiermee wordt onder andere bedoeld het steeds herhalend monotoon ergens op slaan. Bij het tweede
kenmerk horen ook specifieke interesses. Iemand met ASS kan bijvoorbeeld treintjes verzamelen, en
zal dit dan ook erg nauwkeurig doen. Een bepaalde routine en orde is belangrijk daarin, een
afwijking wordt direct opgemerkt en zal voor verwarring en onrust zorgen bij deze personen.
Psychopathologie bij vaccinatie
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Het gedrag en het denken dat mensen met ASS vertonen is vaak rigide en star in ogen van andere
mensen. De verwerking van externe prikkels verloopt vaak anders. Dat uit zich doordat er
bijvoorbeeld plotseling een fascinatie is voor knipperende lichten, of juist dat een bepaalde aanraking
als extreem vijandig wordt geïnterpreteerd. Niet iedereen met ASS heeft exact dezelfde kenmerken,
maar wel minimaal 2 kenmerken van de tweede categorie.
Afbeelding: Stereotiepe herhaalde bewegingen

Overige criteria:
Naast deze twee belangrijkste criteria, bestaan nog drie andere.
Namelijk als derde, de symptomen moeten starten in de vroege kindertijd.
Als vierde, de symptomen leiden tot significante beperkingen in het functioneren.
En als laatste, de symptomen kunnen niet worden verklaard door een verstandelijke beperking of
algemene ontwikkelingsvertraging.
Afbeelding: Geen oogcontact

De ernst van de ASS wordt ingedeeld in drie niveaus op grond van de twee belangrijkste kenmerken.
De niveaus geven de ernst van de stoornis aan.
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Tabel: Niveaus van ernst bij ASS
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3.3 Aandacht Deficiëntie Hyperactiviteit Stoornis
Onder aandachtstekortstoornis wordt verstaan Aandacht Deficiëntie Hyperactiviteit Stoornis, ADHD
of ADD als er geen sprake is van hyperactiviteit. De afkorting komt uit het Engels en de laatste D
staat voor Disorder. Wat in het Nederlands Stoornis wordt genoemd.
3.3.1 Hyperactiviteit
Onstuimigheid, druk, impulsief en energiek gedrag komt vaak voor bij kinderen. In principe hoort dit
soort gedrag bij kinderen. Hun hersenen zijn naast hun lijfjes nog niet volgroeid, ze ontdekken en
oefenen. Over het algemeen mogen we in deze tijd blij zijn met beweging. We willen graag dat onze
kinderen bewegen en initiatief nemen om zelf de wereld te ontdekken.
Het gaat verkeerd als het kind en de omgeving last gaan ondervinden van de beweeglijkheid, het
gebrek aan zelfcontrole en de concentratieproblemen. Een kind wordt meestal doorgestuurd naar een
zorgprofessional als er volgens anderen een probleem is, het kind kan dit zelf nog niet aangeven.
Volgens zijn omgeving kan het kind niet worden bijgestuurd in zijn gedrag.
Kinderen volgen een sociaal emotionele ontwikkeling waarin bovenstaand gedrag voorkomt in de
kleuterleeftijd. Bij kinderen met ADHD, blijft het gedrag langdurig aanwezig. De kleuter vraagt
blijvend veel aandacht van ouders en onderwijzers.
Op de basisschool, na de kleuterleeftijd zal het kind extra veel moeite hebben om instructies op te
volgen, aan tafel te blijven zitten of een werkje af te maken. De kinderen worden dan cognitief
gestimuleerd en een kind met ADHD zal op dit moment een achterstand oplopen ten opzichte van
zijn eigen vermogen en leeftijdsgenoten. Er ontstaan op dit moment vaak leerproblemen en de
diagnose wordt dan ook vaak in deze bassischool periode gesteld.
Afbeelding: verschil tussen ADHD en ADD

Na de basisschool zal het kind naar het secundair onderwijs gaan. Hier wordt verwacht dat het kind
meer zelfstandig is, kan plannen en organiseren. De concentratieduur waar men van uit gaat is
langer. Tegen deze eisen zal een kind aanlopen en hieraan hoogstwaarschijnlijk niet kunnen voldoen.
Door hun impulsiviteit zullen zij makkelijker in problemen raken, vanwege het spreken voor hun
beurt of omdat ze steeds het gevoel hebben te falen ten opzichte van hun omgeving.
Psychopathologie bij vaccinatie
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Lange tijd vermoedde men de oorzaak van deze aandoening gevonden te hebben in de hersenen door
‘Minimal Brain Damage’, minimale hersenschade. Hoewel deze schade is gevonden waren niet alle
kinderen hyperactief en ook niet alle kinderen met de diagnose ADHD had deze minimale
hersenschade. De oorzaak van AD(H)D wordt wetenschappelijk ook gezocht in verkeerde voeding
met onder andere conserveringsmiddelen en kleurstoffen. Ook erfelijke factoren en de omgeving
hebben invloed.
Opvallend is dat bij veel kinderen de symptomen na verloop van tijd afnemen en met het ouder
worden steeds minder last ervan hebben. Recentere onderzoeken wijzen uit dat een probleem met de
neurotransmitters dopamine en norepifrine van invloed zijn bij deze aandoening. Beide
neurotransmitters zijn betrokken bij aandacht en controle.
Afbeelding: geen rem bij ADHD

3.3.2 Criteria voor ADHD
In de DMS 5 staan de criteria beschreven zoals in het bijgevoegd kader.
Er zijn 18 ADHD symptomen en deze moeten voor het 12e levensjaar zichtbaar zijn. Omdat het
belangrijkste criterium, een belemmering voor het eigen functioneren is, hoeven er maar 5
symptomen zichtbaar te zijn op latere leeftijd. Een diagnose kan met de DSM 5 makkelijker worden
gesteld bij jongeren en volwassenen ten opzichte van DSM 4, daar betrof de diagnose vooral
kinderen. Voor ADHD geld ook dat de symptomen niet moeten kunnen worden ondergebracht in
andere psychiatrische stoornis.
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Citaat van ADHD uit DSM 5

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
A: Ofwel (1), ofwel (2)
1 Zes (of meer) van de volgende symptomen van Aandachtstekort zijn
gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die
onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau:
Aandachtstekort
(a) slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt
achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten
(b) heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden
(c) lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt
(d) volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk,
karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het
gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te
begrijpen)
(e) heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten
(f) vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met
taken die een langdurige aandacht (langdurige geestelijke inspanning) vereisen
(zoals school- of huiswerk)
(g) raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden
(bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap)
(h) wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels
(i) is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

2 zes (of meer) van de volgende symptomen van hyperactiviteitimpulsiviteit zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in
een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau:
Hyperactiviteit
(a) beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel
(b) staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men
op zijn plaats blijft zitten
(c) rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij
adolescenten of volwassenen kan dit beperkt blijven tot subjectieve gevoelens
van rusteloosheid)
(d) kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten
(e) is vaak "in de weer" of "draaft maar door"
(f) praat vaak aan een stuk door
Impulsiviteit
(g) gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn
(h) heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten
(i) verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt
zich zomaar in gesprekken of spelletjes)

B. Enkele symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit of onoplettendheid
die beperkingen veroorzaken waren voor het zevende jaar aanwezig
C. Enkele beperkingen uit de groep symptomen zijn aanwezig op twee of
meer terreinen (bijvoorbeeld op school {of werk} en thuis).
D. Er moeten duidelijke aanwijzingen van significante beperkingen zijn
in het sociale, school- of beroepsmatig functioneren.
E. De symptomen komen niet uitsluitend voor in het beloop van een
pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie of een andere
psychotische stoornis en zijn niet eerder toe te schrijven aan een
andere psychische stoornis
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3.4 Psychopathologie en natuurgeneeskunde
Vanuit de natuurgeneeskunde wordt holistisch gekeken naar de hele mens. Lichaam, ziel en geest
staan in continue verbinding en interactie met elkaar. Vanuit dit standpunt is altijd te zeggen dat een
lichamelijke kwaal ook een relatie heeft met de psyche en de ziel, en viceversa. Aangezien er weinig
tot geen wetenschappelijk onderzoek bestaat op dit gebied, is dit standpunt ook niet algemeen
geaccepteerd in de huidige westerse geneeskunde.
Weinig onderzoek, wil niet zeggen nooit. Wel degelijk hebben artsen en wetenschappers zich
gebogen over deze relatie tussen lichaam, ziel en geest. Relaties zijn dan ook gevonden door onder
andere; Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Materia Medica 1796), Dr. Edward Bach (The
Twelve Healers ; Heal Thyself ; The Bach Remedies 1936), maar ook Dr. Tinus Smits
(Homeopathie, de kracht van subtiele geneeskunst; Autisme, de wanhoop voorbij 2007) en Dr Hans
Moolenburgh (Similia Similibus Curentur 28/3 (1998), U kunt veel meer dan U denkt (2014)). Zij
zijn allen in staat geweest mensen met homeopathie te genezen op basis van het similia principe, het
gelijke met het gelijke bestrijden, hetzelfde type middel in een bepaalde verdunning. De middelen
richten zich op het gehele systeem van lichaam, geest en ziel. En hoewel men in de wetenschap het
bestaan van de ziel ook niet erkent of mee neemt in de studies, is het bestaan ervan wel een algemeen
geaccepteerd beeld. En met uitzondering van Dick Swaab, is het merendeel erover eens dat wij niet
slechts een speelbal zijn van de gecreëerde effecten in onze hersenen.
Afbeelding: Materia Medica Hahnemann

Vanuit de zichtbare effecten die psychofarmaca hebben op de mens, is de lichamelijke relatie met het
zenuwstelsel zichtbaar. De werking van de psychofarmaca wordt niet vaak in twijfel getrokken. De
werking van homeopathie, fytotherapie en andere vormen van natuurgeneeskunde wordt vrijwel
altijd in twijfel getrokken ondanks de effecten die worden geconstateerd bij het gebruik van
natuurgeneeskunde. Misschien is het omdat je in plaats van de kwaal, de hele mens behandelt en er
geen causale relatie te trekken is tussen kwaal, middel en oplossing? Vanwege het feit dat ieder mens
zijn eigen unieke karakter heeft en ook op diens eigen manier behandeld dient te worden? Het staat
in ieder geval vast dat een zelfde relatie bestaat tussen het gebruik van homeopathie en de positieve
effecten op het hele menselijk functioneren.
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Afbeelding: Adviesdraaischijf Bachbloesems, de bloesemremedies worden succesvol ingezet bij
emotionele disbalans en psychische problemen.

Het gebruik van vaccinaties heeft wel iets weg van het gebruik van het simila principe, al is het
zonder de verdunningen die homeopathisch worden toegepast. De overeenkomst is: het gelijke met
het gelijke bestrijden. Iets toevoegen aan het systeem dat ervoor zorgt dat de weerstand tegen een
bepaalde ziekte wordt verhoogd.
Met homeopathie wordt hetzelfde beoogd, een middel wordt toegevoegd aan het systeem dat de
weerstand van het lichaam verhoogt zodat de hele mens op die manier een ziekte kan overwinnen.
Binnen de westerse geneeskunde zou men dan ook verwachten dat er een interesse is om met name
de werking van geneesmiddelen uit de klassieke homeopathie, isopathie en nosoden te onderzoeken
die zijn gemaakt uit een specifieke veroorzaker. Bijvoorbeeld voor het behandelen van psychische
bijwerkingen na vaccinatie of als profylaxe.
Afbeelding: Logo E.E.N.®- energetica, de energetische remedies worden bloesemremedies worden
succesvol ingezet bij emotionele disbalans en psychische problemen.

Dit laatste onderwerp wekte mijn interesse en werd de trigger voor het schrijven van deze thesis.
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4 Geschiedenis van vaccinaties
De geschiedenis van het inenten of het vaccineren is waarschijnlijk al wat ouder, maar in Nederland
begint de geschiedenis met een veehandelaar Geert Reinders en een Britste wetenschapper genaamd
Edward Jenner.
Edward Jenner besmette gezonde personen met korsten van pokken. Deze methode die variolatie
werd genoemd, wordt nu gezien als gevaarlijk. De personen werden besmet met een hopelijk
verzwakt variolavirus, het pokken virus. Aangezien hier de ziekte verwekkende kiemen gewoon
werden aangebracht op een gezond persoon, kun je ook spreken van het besmetten met het virus dat
pokken veroorzaakt.

4.1 Koepokken
Geert Reinders, boer en politicus, beoefende in Nederland dezelfde variolatie methode in de hoop
zijn veestapel te redden van de runderpest. Reinders besmette kalveren en niet de volwassen dieren
met een runderpestvirus om te zorgen dat zij als volwassenen meer weerstand tegen de pest zouden
hebben.
Jenner, arts en onderzoeker had gehoord dat meisjes die koeien melken veel minder snel de pokken
kregen. Hij onderzocht dit en het leek hem logisch dat de melkmeisjes in aanraking kwamen met
koepokken. Doordat hun lichaam antistoffen had gemaakt tegen koepokken zouden ze een grotere
weerstand opgebouwd hebben tegen het variolavirus, dat mensen pokken veroorzaakt. Het is niet
onwaarschijnlijk dat beide heren weet hadden van elkaars werk.
Afbeelding: inenting runderen, runderpest
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4.2 De eerste immunisatie methode
Jenner maakte een oplossing van de blaasjes op de huid van de runderen en infecteerde daarmee de
zoon van zijn tuinman met de koepokken. Op de later uitgevoerde variolatie reageerde de jongen niet
meer. In 1789 werd dit als de eerste inenting gepubliceerd.

4.3 Huidige vorm van vaccineren
Een eeuw later legde Louis Pasteur de praktische grondslag voor vaccinaties zoals wij ze nu kennen.
Pasteur onderzocht hoe verschillende ziekte verwekkende microben konden worden verzwakt door
bijvoorbeeld verhitting. Ook ontdekte hij dat een vaccinatie een beperkte ‘levensduur’ heeft. Na
verloop van tijd is de werking van het vaccin verdwenen en moet de vaccinatie worden herhaald om
een effect te bereiken op de langere termijn. Een levenslange ‘bescherming’ via vaccinatie is niet
mogelijk. Het herhalen is nu nog van toepassing.

4.4 Doel van vaccineren
Het doel van vaccineren, in het algemeen, is voorkomen dat een ziekte uitbreekt onder de bevolking.
De bedoeling is dat het lichaam antistoffen gaat aanmaken tegen het virus of de bacterie in het
vaccin. Een vaccin bevat delen van, levend verzwakte of dode ziektekiemen die het immuunsysteem
van het lichaam aanzetten tot aanmaken van antilichamen tegen de betreffende ziekte waarvoor word
ingeënt.
De aanwezigheid van antistoffen zouden wijzen op bescherming, maar natuurlijk zijn nog veel meer
lichaamsfuncties en delen betrokken bij het immuunsysteem.
Tekstkader: Hoe men vroeger de eerste twee levensjaren van kinderen bekeek.
Immuunsysteem voor vaccinaties
Vroeger was men blij dat een kind de tweejarige leeftijd
haalde omdat het immuunsysteem op dat moment een
beetje op zichzelf gaat staan en het kind van borstvoeding
volledig over zou kunnen gaan op vaste voeding.
De organen, slijmvliezen en andere delen van het lichaam
waren al redelijk opgebouwd en een aantal kinderziekten
waren overwonnen, zaken die bevorderlijk zijn voor het
gehele immuunsysteem. Het kind was nu sterker mede
dankzij het doormaken van kinderziekten en de grootste
gevaren waren geweken.

Psychopathologie bij vaccinatie

15

WM van der Grinten

5 Vaccineren in Nederland
5.1 Soorten vaccins
In Nederland gebruikt men drie soorten vaccins:
De eerste groep bevat levend verzwakte micro-organismen.
De tweede groep bestaan uit (delen van) gedode micro-organismen.
De laatste groep bestaat uit kunstmatig geproduceerde delen (eiwitten) van micro-organismen.
Over het algemeen worden vaccinaties in Nederland toedient door middel van een injectie. In andere
landen wordt ook een oraal vaccin toegediend. Bijvoorbeeld het Rotavirus in België.

5.2 Vaccinatieschema
Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, zorgt ervoor dat vaccinaties beschikbaar
zijn voor kinderen volgens het Rijks Vaccinatie Programma of kort RVP.
Afbeelding: Vaccinatie schema 2015

Andere in Nederland beschikbare vaccins betreffen vooral reizigers-vaccinaties. Een aantal andere
ziekten waarvoor in Nederland nog meer gevaccineerd kan worden zijn:
Hondsdolheid
Gele Koorts
Buiktyfus
Waterpokken
Psychopathologie bij vaccinatie
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5.3 Gebruikte Vaccins in Nederland
Tabel Gebruikte vaccins voor Rijks Vaccinatie Programma
Vaccin

Productnaam

Registratienummer

BMR

M-M-RVAXPRO

EU/1/06/337

DKTP

Infanrix-IPV

RVG34568

DKTP-Hib-HepB

Infanrix hexa

RVG17641

DTP

DTP

RVG17641

Hepatitis B (kinderen)

Engerix-B Junior

RVG24290

Hepatitis B (volwassenen)

HBVAXPRO

RVG17316

Hib

Act-HIB

HPV

Cervarix

EU/1/07/419

Meningokokken C

NeisVac-C

RVG26343

Pneumokokken

Synflorix

EU/1/09/508

Tabel Gebruikte griep vaccins
Productnaam

Registratienummer

Vaxigrip

RVG22306

Influvac

RVG24037

5.4 Vaccinatiegraad
Met vaccinatiegraad bedoeld men de dekking die wordt beoogd in het percentage ingeënte kinderen.
In Nederland is de vaccinatiegraad binnen de meeste gemeenten geschat op 95%. Meedoen aan het
Rijks Vaccinatie Programma is vrijwillig en een aantal van de mensen kiest ervoor om geen of
minder vaccinaties te laten uitvoeren.

5.5 Groepsimmuniteit
Groepsimmuniteit is het beoogde effect van herhaald vaccineren bij kinderen. Men stelt dat als 90%
van de kinderen volledig is ingeënt dat de gehele bevolking dan is beschermd tegen een uitbraak van
deze ziekte.

5.6 Werkingsduur
Als het Rijksvaccinatieprogramma wordt doorlopen, dan is de duur voor bescherming tegen die
ziekten gesteld op 15 jaar. De laatste DTP prik in het RVP vindt plaats op 9 jarige leeftijd. De
vaccinatiegraad en groepsimmuniteit gelden dus alleen voor mensen tot 24 jaar.
Om er zeker van te zijn dat alle zwangere vrouwen in Nederland nog antistoffen tegen Rubella in
hun bloed hebben word hiernaar onderzoek gedaan als een vrouw zwanger raakt.
Iedereen die op vakantie gaat naar een land met mindere hygiëne dan in Nederland, wordt via de
GGD geadviseerd om aanvullende en herhalings-vaccinaties te halen. Herhaling van DTP wordt
geadviseerd na bovengenoemde15 jaar.
Psychopathologie bij vaccinatie
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5.7 Bijwerkingen
5.7.1 Lareb
Het Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum, houdt in Nederland de meldingen bij van de
bijwerkingen van alle geneesmiddelen en vaccins.
Verderop in het thesis wordt uitgebreid ingegaan op bijwerkingen en hoe deze mogelijk te verklaren
zijn. Hier volgt een korte samenvatting van de bijwerkingen zoals gemeld bij het Lareb in 2013.
5.7.2 Aantal bijwerkingen in 2013
Volgens het RIVM zijn bijwerkingen te verwachten bij 1 op de 3 vaccinaties die worden gezet.
In 2013 zijn er 1223 meldingen gedaan van bijwerkingen bij een vaccinatie.
Het Lareb beoordeelt alle meldingen op waarschijnlijke relatie met een vaccinatie. Zo kan een
melding de waarde; zeker, hoogstwaarschijnlijk, waarschijnlijk, onwaarschijnlijk of onmogelijk
krijgen.
In 2013 waren er 41 meldingen gedaan in de categorie “overige aandoeningen zenuwstelsel”,
waarvan het Lareb aangeeft dat deze van neurologische of neuropsychiatrische aard zijn.
Verder worden “wegvallingen” oftewel flauwvallen en epileptische aanvallen vaker als
waarschijnlijk beoordeeld. Drie meldingen van autisme werden opgegeven als bijwerking, het Lareb
heeft de relatie met de vaccinatie als onwaarschijnlijk beoordeeld. Opvallend in 2013 is dat het Lareb
heeft besloten om apneu aanvallen als bijwerking op te nemen, voor prematuren tussen de 28 en 35
weken. Dit was al eerder opgenomen voor jongere prematuren. Deze bijwerking is niet opgenomen
voor oudere kinderen. Het hoge huilen en schreeuwen dat wordt gemeld, wordt door Lareb als
waarschijnlijk beoordeeld. De enige bijwerking die het Lareb beoordeeld als zeker, is een zwelling,
ontsteking of vergroeiing op de injectie plaats.
5.7.3 Werkelijk aantal bijwerkingen dat voorkomt
Hierboven gaat het alleen over de meldingen die het Lareb heeft ontvangen. Dat wil zeggen dat
mensen die wel een bijwerking hebben ervaren, maar deze niet zelf gemeld hebben, niet zijn
opgenomen.
Het komt in de praktijk helaas voor dat als een moeder een reactie bemerkt, ze deze niet altijd
doorgeeft aan het consultatiebureau of het Lareb. Het werkelijke percentage voorgekomen
bijwerkingen ligt hoger dan het percentage dat een bijwerking meldt. Om een realistischer beeld te
krijgen van het aantal en de soort bijwerkingen zouden mensen gestimuleerd moeten worden om
reacties en bijwerkingen te melden. Hier ligt een duidelijke rol voor het consultatiebureau.
Verderop worden uitsluitend de bijwerkingen met psychopathologische symptomen verder
uitgediept.
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6 De eerste inenting
Voordat ik over ga naar die eerste inenting en wat daar gebeurd neem ik je even mee naar het proces
vooraf.

6.1 Zwangerschap en geboorte
Stel je zit veilig in je mama’s buik. Dan, na 9 maanden te hebben mogen genieten van mama’s
bewegingen, haar stem, hartslag en geluid van haar bloed en verteringgestel ben je geboren. Een
belangrijke overgang van totale symbiose met jouw mama naar een grotere vorm van
zelfstandigheid. Nou ja, zelfstandig? In ieder geval wordt je van elkaar gescheiden bij de geboorte,
wat een grote ingrijpende gebeurtenis is. Soms als je pech hebt is dat een trauma op zich. Echter gaan
we nu even uit van een natuurlijke, ontspannen, vrije geboorte zonder interventies. Dan kom je uit
het water, in de lucht en adem je voor het eerst de buitenlucht in. Er zijn vreemde handen die je
vastpakken, nieuwe geluiden, nieuwe geuren. En licht, alles is licht en alles is nieuw. Behalve je
mama, die ruikt nog enigszins herkenbaar. Gelukkig heeft de natuur er voor gezorgd dat wij onze
mama herkennen aan haar geur. De geur van haar huid en zeker de geur van haar melk, deze heeft
wel iets weg van de smaak van het vruchtwater dat wij al kennen.

6.2 Antistoffen bij geboorte
Op het moment dat een baby groeit in de baarmoeder wordt het gevoed via de placenta en de
navelstreng. Hierbij deelt de baby alle voedingsstoffen van de moeder evenals de antilichamen die de
baby na de geboorte beschermen tegen allerlei ziekten. Heeft de moeder bepaalde ziekten door
gemaakt, zoals griep, kinkhoest of de mazelen, dan krijgt de baby deze antilichamen ook mee. De
moeder zal altijd beschermd zijn tegen een kinderziekte die zij zelf heeft doorgemaakt. Het lichaam
van de moeder herkent altijd die ziektekiemen en het immuunsysteem kan meteen in actie komen en
antilichamen aanmaken zodat de moeder niet nogmaals de ziekte hoeft door te maken. Antilichamen
blijven 2 tot 6 maanden beschikbaar in het lichaam van de baby, de duur van de beschikbaarheid is
afhankelijk van welke ziekte het betreft.
Als de moeder borstvoeding geeft is het kindje langer beschermd tegen allerlei ziekten. Via het
speeksel van het kindje aan de borst weet het lichaam van de moeder wat het kindje het meeste nodig
heeft. Mocht het kindje een bepaalde ziekte oplopen, krijgt de moeder dit vaak ook. Ook al merkt zij
er niets van als ze deze ziekte al eens eerder in haar leven is tegen gekomen. Haar lichaam maakt de
antistoffen en deze kunnen het kindje bereiken via de borstvoeding. Het kindje is dan langer
beschermd dan de eerste 2 tot 6 maanden.
Terug naar de baby van 2 maanden die naar het consultatiebureau gaat.
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6.3 Trauma van 7 ziekten
Als pasgeboren baby ga je met mama naar een vreemde arts in het consultatiebureau. Die arts gaat je
helpen om gezond te blijven. De eerste keer is het al spannend, weer vreemde nieuwe geuren en een
vreemde omgeving, koude weegschalen in je blootje en iemand die jouw hoofdje stevig vasthoudt
om het te meten. Ze doen zulke rare bewegingen met je in die koude ruimte, maar je overleeft het
wel, want jouw mama is gelukkig niet al te ver. Al wilde je haar het liefst niet loslaten. De keer
daarna mag je nog eens naar deze arts omdat je beschermd gaat worden tegen ziektekiemen. Je krijgt
een bescherming tegen 7 ziekten, maar daarvoor moeten deze zeven ziektekiemen wel eerst in je lijf
terecht komen.
Alle zeven tegelijk, en dat gebeurt niet zomaar, want...
Prik en AUW! Een naald doorpierst jouw huid, je voelt je totaal ontzet, misselijk en draaierig, je bent
enorm geschrokken. Het eerste trauma is een feit. Gelukkig weet mama van een veilige hechting en
huid tot huid contact. Dan mag je lekker bij je mama wat drinken.

6.4 Holistische benadering van de eerste inentingen
Holistische bekeken zijn er diverse stromingen die de prik op zich al zien als een mogelijke oorzaak
van energetische verstoringen. Uiteraard gebeurt er ook iets ingrijpends met het lichaam, de zeven
ziektekiemen komen in het lichaam, en het binnendringen van de naald met vreemde stoffen wordt
gezien als een inbreker.
Volgende de Nieuwe Germaanse Geneeskunst van Dr. Hamer zou de prik van de naald zelf al
traumatisch genoeg zijn om een blijvende energetische verstoring te veroorzaken die op latere
leeftijd ziekten kan veroorzaken.
Vanuit de antroposofie is men niet persé tegen vaccinatie, maar ontneem je het kind met deze
inentingen de mogelijkheid om de ziekte door te maken. Een ziekte doormaken wordt gezien als een
effectieve manier om het lichaam te vormen naar de ziel en geest van het kind. Antroposofen menen
wel dat vaccinaties op langere termijn nare bijwerkingen kunnen hebben. Om die reden ondersteunt
de antroposofische arts de vaccinatie door het geven van homeopathische profylaxe. Dit is een
homeopathisch middel gemaakt van het vaccin, en wordt van te voren gegeven om energetisch
lichaam en geest voor te bereiden op wat komen gaat.
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7 Systemen betrokken bij uitscheiding en opslag
7.1 Limbisch systeem
De hersenen van een kleine baby zijn volop in ontwikkeling, ze zijn nog zeker niet volgroeit. Na de
het prikken en het binnenkomen van de bacteriën, virussen en hulpstoffen registreert het lichaam
angst. Angst in het lichaam wordt geregistreerd door het limbisch systeem in de hersenen. Het
limbisch systeem slaat op hol en het duurt even voordat de balans is hersteld. Het limbisch systeem is
verantwoordelijk voor ons vecht- en vluchtsysteem en groeit op herkenning. De hersenen maken
nieuwe verbindingen het liefst in relatie met bestaande verbindingen. Alle angstige momenten die
worden geregistreerd zullen om die reden worden verbonden met angstige momenten uit het
verleden. Hoe traumatischer het kind deze ervaring opslaat, hoe erger het voor hem of haar wordt in
de toekomst. Ook de reacties achteraf, van het inenten en van de omgeving mogen niet worden
onderschat, hoe klein het kind ook is. Bewust zal het zich deze ervaring niet herinneren, onbewust
registreren de hersenen deze ervaring wel. Het kind zal zich door deze ervaring minder veilig voelen.
Als de moeder zelf het kind vastgehouden heeft tijdens het prikken en het kind daarna niet meteen
mocht troosten is de angst en onveiligheid nog groter.
In “Psychologie, een inleiding”, wordt het belang van veilige hechting beschreven, net als de
registratie in het limbisch systeem, welke al emotionele gebeurtenissen op slaat in de baarmoeder.
Afbeelding: Onderdelen van het limbisch systeem in de hersenen
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7.1.1 Zeven ziekten tegelijk
Waarom is die eerste vaccinatie nou zo traumatisch? Hoe meer angstige gebeurtenissen samen
komen en hoe onveiliger het kind zich voelt, hoe traumatischer het is. De verwerking van zeven
ziektekiemen is ook erg veel. In de natuur zal een kind nooit zeven verschillende ziektekiemen van
deze aard tegelijk moeten doorstaan. Het kleine lijf krijgt om die reden een grote golf aan negatieve
ervaringen te verwerken. Meer negatieve ervaringen en toxinen dan wanneer het kind één ziekte door
maakt of bij vaccinatie voor één enkele ziekte.
Na de eerste inenting volgen er uiteraard meer. Om verderop duidelijk te kunnen maken wat de
psychische reactie van het lichaam veroorzaakt, is het nodig om in te gaan op een aantal onderdelen
van het menselijk lichaam die hierbij zijn betrokken. De materie is niet eenvoudig en zeker niet kort.
Zie dit als een inleiding of samenvatting, want het is mogelijk om de reactie op vaccinatie in
combinatie met het uitscheidingssysteem van de mens te beschrijven tot en met de laatste
reactievergelijking op atomair niveau.

7.2 Vet
De hersenen van een baby bevatten het meeste vet van het hele lichaam. Het menselijk lichaam is
continue bezig om externe stoffen te verwerken, het bruikbare te gebruiken en zich te ontdoen van
het gevormde afval. Als ons lichaam niet in staat is om stoffen efficiënt te gebruiken of in staat is de
afvalstoffen te binden en uit te scheiden, worden deze opgeslagen in vet. Het vet bevindt zich bij
mensen vooral in de hersenen en het netvlies. De hersenen bestaan voor 60% uit vet.
De stoffen in het vaccin die het baby lichaam nog niet kan uitscheiden worden dus grotendeels
opgeslagen in de hersenen.
Afbeelding: Groei van hersenen foetus

7.3 Zenuwen
Het zenuwstelsel van een pasgeboren baby, is net als veel andere lichaamsfuncties nog niet
volgroeid. Voor de geboorte is er nog geen myelineschede, die de zenuwen omhult.
De myeline schede is opgebouwd uit vet. Het is de beschermlaag van de zenuwen, die ervoor zorgen
dat de geleiding van elektrische prikkels in de zenuw op de juiste manier gebeurt. Is deze laag
afwezig, dan gaat de prikkelgeleiding erg langzaam. Of in het slechtste geval kan er kortsluiting
ontstaan.
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Afbeelding: Zenuwcel

Een baby moet deze myelineschede nog gaan opbouwen. Paul Flechsig heeft myelinisatie in 1920
voor het eerst onderzocht. Op dat moment is ook de volgorde van myelinisatie bekend geworden.
Eerst worden de sensorische en motorische gebieden van de hersenen gemyeliniseerd. Dit zie je
terug in de algemene ontwikkeling van een baby. Die als eerste sensorische informatie kan opdoen
en daarna zijn motoriek begint te ontwikkelen. Als laatste word de hersenschors gemyeliniseerd, het
gebied waarin de meer ingewikkelde processen van onze hersenen plaatsvinden. In de adolescentie
vindt deze laatste ontwikkeling pas plaats. Moedermelk bevat veel lange keten onverzadigde
vetzuren ( DHA en EPA, de bekende omega vetten), om de bouw van de myeline schede te starten.
De myeline wordt gelaagd opgebouwd, zoals isolatie van glasvezel. Bij een baby is 20% van de
hersenen opgebouwd uit DHA. Zowel EPA en DHA zijn belangrijk bij alle celmembramen. Ze
reguleren de opname van voedingsstoffen en afvoer van afval uit de cellen. Ze hebben een
belangrijke rol in het vrij maken en de heropname van neurotransmitters
Afbeelding: Axon en myelineschede
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7.4 Bloed-hersenbarrière
De hersenen worden beschermd door de bloed-hersenbarrière. In een normale gezonde optimale
situatie laat dit membraam alleen zuurstof, glucose en bijzonder kleine moleculen door. Helaas zijn
er ook omstandigheden waarin de bloed hersenbarrière niet zo goed werkt als een filter. Zware
metalen passeren de barrière dan eenvoudig. Vanaf de leeftijd van 2 jaar is de bloed hersenbarrière
voldoende aanwezig om zijn functie als filter goed te vervullen.
Afbeelding: Bloed-hersenbarrière

7.5 Darmen
Op het moment van geboorte zijn de darmen van een baby klaar om moedermelk te verteren. Bij een
natuurlijke geboorte worden bacteriën van de moeder overgedragen op de baby. Dit is een
natuurlijke pre- en probiotica. De bacteriën vinden hun weg naar de darmen en starten daar hun eigen
kolonie. De eerste bacteriën eten de zuurstof weg, de tweede kolonie begint na een paar weken zuur
te vormen. De darmen van de baby zijn allerminst volgroeid, zij zijn nog lek. Een lekkende darm,
hyper permeabele darm, zoals die wordt gediagnosticeerd, klinkt misschien zwaar. Gelukkig weet
iedereen dat een baby moedermelk (of kunstvoeding) dient te krijgen en nog geen vaste voeding kan
verteren. Moedermelk is het tussenstadium van voedsel via de navelstreng, naar het zelf eten van
vast voedsel. Alle zoogdieren maken melk die speciaal word afgestemd op het jong van de soort.
Mensenbaby’s hebben dus specifieke mensen-moedermelk nodig. Onderzoek van Dr. Lars Bode
heeft uitgewezen dat mensen-moedermelk precies die suikers (oligosaccariden) bevatten die de gaten
van de darmwand bij een baby kunnen dichten. Dr. Lars Bode heeft dit specifieke suiker geïsoleerd
dat nergens anders in de natuur voorkomt. En heeft laten zien dat het beschermt tegen ontstoken en
beschadigd darmslijmvlies (Necrotiserende enterocolitis). Deze suikers gaan niet kapot bij koken of
invriezen. De voedingsstoffen, vetzuren en eiwitten van de moedermelk bouwen het darmslijmvlies
op. Dit slijmvlies beschermt de wand van de darmen en de goede bacteriën kunnen er in groeien.
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Afbeelding: Lekkende darm

Uit bovenstaande relatie blijkt ook dat als de moeder al allergieën, voedselintoleranties, een metaalof endotoxine-belasting heeft ofwel andere klachten die wijzen op een zwak darmslijmvlies, de
darmen van de baby niet goed kunnen worden versterkt met bacteriën. De darmen spelen een
belangrijke rol in het immuunsysteem en opbouw van weerstand van de mens. De baby met een
zwakkere darmwand en slechtere darmflora heeft al een zwakker uitgangspositie tegen de tijd dat de
eerste vaccinaties gaan plaatsvinden. De darm speelt namelijk een duidelijke rol in het uitscheiden
van lichamelijk afval. De darmen zijn een filter samen met de nieren en lever, de darmen vormen de
ontlasting en op die manier moeten in eerste instantie de afvalstoffen uitgescheiden worden.
Een baby met een slechte start en een slechter darmslijmvlies zal gevoeliger zijn voor zaken zoals
allergieën, astma, eczeem, vitaminen- of mineralentekorten en intoleranties maar ook ASS. Voedsel
dat niet door de darmen kan worden afgebroken, kan met een lekke darm in de bloedbaan komen
waarnaar het lichaam zal reageren met een ontsteking om deze stoffen het lichaam alsnog te kunnen
afvoeren. Over het algemeen zal de darm het voedsel afbreken waarna enzymen in de lever zorgen
voor een verdere afbraak. Sommige van deze in de lever aangemaakte, toxinen komen dan met gal
via de darm weer in de ontlasting terecht, anderen komen via de nieren in de blaas. Is de darm lek,
dan blijven de toxinen rond gaan in dezelfde cyclus tot ze alsnog worden uitgescheden of
opgeslagen. Zoals eerder gezegd is de bloed-hersenbarrière nog open, dan kunnen deze toxinen naar
de hersenen. De toxinen hechten zich op de verkeerde plaats in de hersenen waardoor er een
drogerend effect ontstaat. Het is voor die persoon net alsof er drugs, morfine of amfetamine is
gebruikt.
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Tekstkader: Voorbeeld darmslijmvlies
Een voorbeeld binnen de darmen is het eiwit methallothionine, een stof met een zink
verbinding. Bij een belasting met zware metalen, word het zink atoom ingeruild
voor een kwik of aluminium atoom en verlaat het gehele molecuul het lichaam.
Onder andere de werking van deze stof is onderzocht door Tinus Smits.

Afbeelding: Caseïne(melkeiwit) en Gliadine (half afgebroken Gluten eiwit) kunnen door kapotte
darmwand, ze hechten zich op de opioïde receptoren van de zenuwen. Het endorfine-systeem gaat
aan de slag doordat deze twee stoffen zich hechten. Morfine en Ritalin hechten zich hier ook en er
vindt een sederend effect plaats. Dit ontregelt het lichaamseigen endorfine-systeem.

7.6 Nieren
De nieren zijn een filter van het bloed. Alle afvalstoffen die in water oplosbaar zijn kunnen worden
gefilterd door de nieren. Nieren van een baby filteren minder dan die van volwassen.

7.7 Huid
De huid is het grootste orgaan van de mens en is zijn scheiding met de buitenwereld. De zuurlaag
van de huid is een onderdeel van het immuunsysteem, het is namelijk is staat om veel
ziekteverwekkers af te weren. Bij een beschadiging in de huid is die specifieke plaats veel vatbaarder
voor bijvoorbeeld bacteriën. Er zijn in ons milieu ook stoffen die door de huid heen kunnen komen
en zo in het bloed raken, zij vormen ook een toxische belasting op het lichaam.
De huid is ook een uitscheidingsorgaan. Op het moment dat de reguliere uitscheidingsmethoden
falen, zal het lichaam afvalstoffen via de huid gaan uitscheiden. Denk hierbij aan uitslag, eczeem,
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puisten, psoriasis of andere vorm van schilfers. Voor opbouw van de huid is vitamine A en zink
belangrijk. De babyhuid is dunner, de zuurlaag nog onderontwikkeld en de opperhuid nog niet
helemaal gesloten, zweetklieren zijn nog niet ontwikkeld. De babyhuid is vaak droger, en vatbaarder
voor onnatuurlijke stoffen. Aangezien de zweetklieren nog niet goed werken kan de baby zichzelf
moeilijker warm houden, of laten afkoelen bij koorts.

7.8 Luchtwegen
Via de luchtwegen ademen wij alles in uit de lucht, naast zuurstof bevat de lucht nog andere stoffen
waaronder ook uitlaatgassen, stof, zand, ozon, rook, en vluchtige stoffen uit materialen. De longen
vormen ook een filter met de buitenwereld. Tevens zijn de longen in staat om vluchtige stoffen weer
uit te scheiden. Longen zijn ook beschermd door een slijmvlies, dit slijmvlies kan op dezelfde manier
doorlaatbaar worden als de darm.

7.9 Lever
De lever is het ontgiftingsorgaan van het lichaam, endotoxinen en exotoxinen worden met behulp
van enzymen afgebroken. Bloed in de lever komt rechtstreeks van de spijsvertering en bevat onder
andere ook gal, antigenen en antistoffen, histamine en hormonen. De lever werking bestaat uit twee
fasen. De eerste fase breekt stoffen gedeeltelijk af, maakt vrije radicalen en maakt gedeeltelijk
stoffen water oplosbaar.
In de tweede fase worden de vrije radicalen weer gebonden zodat ze minder schadelijk zijn voor het
lichaam. Deze tweede fase is heel erg belangrijk, want vrije radicalen zijn erg gevaarlijk. De
methode van binden heet conjugatie en er zijn zes soorten conjugatie.

glutathion conjugatie
methylering
acetylering

sulfatie
sulfoxidatie
glucoronidatie

Het mag duidelijk zijn dat als het lichaam niet in staat is deze ontgifting te voltooien dat de
afvalstoffen zich ophopen in het lichaam en daar schade aan richten. Bij een grote aanvoer van
toxische stoffen, zoals bij vaccinatie, zal het lichaam dan ook eerst alles opslaan om het vervolgens
in behapbare hoeveelheiden te kunnen verwerken.
Dit levert bij de meeste mensen gelukkig geen problemen op. Maar bij degenen die een ernstige
bijwerking na een vaccinatie ervaren is het goed opletten.
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8 Ingrediënten vaccinaties van het RVP
De vaccinatie vloeistoffen bevatten uiteraard (delen van) de ziektekiemen waartegen wordt ingeënt.
Daarnaast bevatten deze andere stoffen om de vaccins houdbaar te maken en de virussen of bacteriën
te binden. Als laatst bevatten de vaccins aluminium om het immuunsysteem aan te zetten tot het
aanmaken van antistoffen. Dit zijn de stoffen waarvan het de bedoeling is dat ze worden ingespoten.
Restjes van andere stoffen komen ook voor in de vaccins. Dit laatste is zeker niet de bedoeling, om
die reden is een grenswaarde gesteld voor deze stoffen

8.1 Het DKTP vaccin
Het DKTP met HepB vaccin bevat de volgende stoffen:
Tekstkader: Ingredienten Infanrix Hexa (DKTP-Hib-HepB)

8.2 Het BMR vaccin
Het BMR vaccin bevat de volgende stoffen:
Tekstkader: Ingrediënten MMRVAXPRO (BMR)
Mazelenvirus1 Enders’ Edmonston stam(levend, verzwakt) niet minder dan 1x10³ CCID50*
Bofvirus1 Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend, verzwakt) niet minder dan 12,5x10³ CCID50*
Rubellavirus² Wistar RA 27/3 stam (levend, verzwakt) niet minder dan 1x10³ CCID50*
1 geproduceerd in kippenembryocellen.
² geproduceerd in WI-38 humane diploïde longfibroblasten.
Het vaccin kan sporen van recombinant humaan albumine (rHA) bevatten.
Dit vaccin bevat sporen van neomycine.
Sorbitol 14,5 mg

Een aantal belangrijke ingrediënten uit deze lijst worden gedetailleerd beschreven. Voor deze
ingrediënten zijn wetenschappelijke bronnen voor handen die aantonen aan wat het effect is van deze
stoffen op het menselijk lichaam.
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8.3 Aluminium
Elk DKTP vaccin bevat aluminiumhydroxide (Al(OH)3) en aluminiumfosfaat (AlPO4). Beide
verbindingen zijn bewezen giftig voor het menselijk lichaam. Weliswaar is deze mate van giftigheid
niet specifiek onderzocht na toediening van vaccins. Wel is een grote dosis aluminiumzouten op een
gezond lichaam toxisch is na een langere periode van tijd. Dit is voor de onderontwikkelde
babyhersenen extra gevaarlijk gezien het feit dat de beschermende myelinelaag nog niet voltooid is.
Aluminiumverbindingen in het vaccin zijn bedoeld om het immuunsysteem aanzetten om meer
antistoffen te maken. Deze verbindingen laten het lichaam overactief reageren op de ingespoten
ziekten. Dit betekent dat het lichaam ook overactief kan reageren op de andere ingrediënten in het
vaccin of in andere onderdelen van het lichaam.
Aluminiumzouten, zoals aluminiumfosfaat (AlPO4) activeren de cellen van de dendrieten. Dit
gebeurt doordat op de injectieplaats een chemische ontsteking ontstaat. Die ontsteking wil het
lichaam er uit werken en stuurt om die reden de speciale T-cellen en T-helpercellen, de afweercellen,
naar die plek. De dentrietcellen, ofwel de uitlopers van de zenuwen hebben de ziektekiemen van het
vaccin opgenomen en het lichaam stuurt de T-cellen dus naar die plek toe.
Afbeelding: Zenuwcel met dendrieten

Na het inspuiten duurt het 15 minuten voordat alle stoffen in de bloedbaan zitten. Vanuit het bloed
kan het aluminiumion door de bloed-hersenbarrière in de hersenen komen, omdat het ion Al3+ zich
gemakkelijk kan binden aan negatief geladen deeltjes in het lichaam. Zo gemakkelijk dat het zelfs
een Magnesium Mg2+ of Calcium Ca2+ ion kan verdrijven.
Vanwege de inspuiting en de snelheid van opname wordt bijna al het aluminium opgeslagen in
vetweefsel. Het lichaam probeert het later weer uit te scheiden. Oraal ingenomen
aluminiumverbindingen gaan via mond, maag en darmen. Deze (volgroeide) organen zorgen ervoor
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dat er maar 0,2 tot 1,5% wordt opgenomen. Als de nieren op dat moment goed functioneren wordt dit
kleine percentage ook meteen weer uitgescheden.
Aluminium schaadt de zenuwverbindingen omdat de zenuwen en zenuwoverdracht van een baby nog
niet zijn ontwikkeld. De synapsen tussen de zenuwen en myelineschede zijn niet volgroeid, en vooral
in de overdracht vinden er storingen plaats.
Aluminium en andere zware metalen schaden de myeline en de myelinevorming. Methylering is
onder andere nodig om myeline aan te maken. Bij de werking van de lever staat beschreven dat de
lever de methylering toe past om schadelijke stoffen te binden en het lichaam uit te krijgen. Zink en
calcium zijn betrokken bij het methyleringsproces. Calcium is nodig bij de aanmaak van melatonine
en de methylering van het DNA. Het lichaam gebruikt alle antioxidanten die het heeft om de lever
aan het werk te houden. De essentiële mineralen, vetzuren en vitaminen raken daardoor snel op.
Afbeelding: EenVandaag 14-12-2013 Shaken-baby-syndroom na vaccinatie
Het “shaken-baby-syndroom” na inenting. De baby zit vol met blauwe plekken door tekort aan
vitamine C en kan breuken hebben door een tekort aan calcium in de botten.

Het belangrijkste onderzoek is gedaan door US National Institutes of Health naar het effect van
aluminiumtoevoegingen in vaccins.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609067
'In young children, a HIGHLY significant correlation exists between the number of pediatric
aluminum-adjuvanted vaccines administered and the rate of autisme spectrum disorders.'
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8.4 Antibiotica
Neomycine is een antibioticum dat giftig kan werken op het gehoor en de nieren, ook kan sprake zijn
van een blokkade in de spierprikkelgeleiding. Deze bijwerkingen worden, net als overgroei van
micro-organismen zoals schimmels, genoemd in de bijsluiter van Neomycine. De voor bacteriën
dodelijke stof werkt dus negatief op het darmslijmvlies dat vol goede bacteriën zit. Het
darmslijmvlies is, zoals inmiddels bekend, nog niet volledig opgebouwd bij de geboorte van een
baby, niet voor niets wordt borstvoeding of kunstvoeding geadviseerd voor baby’s omdat zij nog niet
in staat zijn om vaste voeding af te breken en de voedingsstoffen op te nemen.
Een allergie voor neomycine komt voor, en uit zich als een eczeem. Contra-indicatie voor het zetten
van een vaccin is een allergie voor één van de hulpmiddelen, bijvoorbeeld neomycine. Bij een baby
of dreumes wordt een dergelijke allergie zelden tot nooit gediagnostiseerd omdat eczeem
tegenwoordig niet ongebruikelijk is bij baby’s. Artsen vragen vooraf niet naar een antibioticaallergie en achteraf word er meestal ook niet naar gezocht. Door het consultatiebureau wordt dan
geadviseerd om cortizonezalf te smeren en zo eczeem te onderdrukken, onderzoek naar de oorzaak
van eczeem vindt zelden plaats.
Naast de mogelijkheid tot ontwikkelen van een allergie voor neomycine,reageert het lichaam vaak
met eczeem.
Als het lichaam niet in staat is om te ontgiften via de reguliere weg, de darmen, lever en nieren, dan
gaat de huid mee ontgiften. De huid gaat dan de afvalstoffen proberen uit te scheiden. In dit geval zal
het eczeem aanhouden om op die manier de exotoxinen en de inmiddels gevormde endotoxinen kwijt
te raken. Er zijn dan geen antistoffen tegen neomycine in het bloed te vinden. Als er geen antistoffen
worden gevonden is er geen sprake van allergie. Het lichaam heeft desondanks toch moeite met het
verwerken en uitscheiden van deze stof.

8.5 Sorbitol
Het BMR vaccin bevat als hulpstof 14,5 mg sorbitol. Een zoetstof waarvan het KNMP heeft
geconstateerd dat er maag- en darmklachten optreden en vooral diarree voorkomt bij dosering van
0,36g/kg lichaamsgewicht bij een vijfjarige. De opname van vitamine B6 en B12 kan hierdoor
verminderen. Wil dit dan zeggen dat een kleine hoeveelheid niet giftig is? Waarschijnlijk is een
kleine éénmalige hoeveelheid inderdaad onschadelijk.
Wat als we bedenken dat naast sorbitol ook aluminiumzouten, antibiotica en drie of zeven virussen
tegelijkertijd worden ingespoten? Op dit moment begint het allemaal wel wat veel te worden voor de
kleine baby en uiteraard net zo voor die 14-maander die de BMR prik moet gaan halen. Het
darmslijmvlies krijgt weinig kans om optimaal te worden, de lever en de nieren hebben het zwaar, zo
zwaar dat bij veel zuigelingen zelfs de huid al moeilijkheden begint te krijgen. Het immuunsysteem
heeft jaren nodig om het niveau van een volwassene te bereiken door deze stoffen word de
ontwikkeling vertraagd.
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8.6 Formaldehyde
Formaldehyde is een bacteriedodend middel, het zit in vaccins als conserveringsmiddel en is het
meest bekende oplosmiddel in verf en lijm. Het wordt gebruikt bij productieprocessen van onder
andere spaanplaat en meubels. Bekende klachten bij een overdosis of overgevoeligheid zijn astma,
eczeem, hoofdpijn en zelfs kanker. Meestal ontstaat een overgevoeligheid voor formaldehyde, de
klachten blijven dan aanhouden omdat de kleinste hoeveelheid al een reactie geeft.

8.7 Andere toevoegingen
Om de hoeveelheid tekst binnen de perken te houden benoem ik hier onder nog een aantal andere
substanties die in een vaccin zitten. Om me vervolgens te richten op de belangrijkste bijwerkingen.
Het vaccin kan sporen bevatten van antibiotica en conserveringsmiddelen die worden gebruikt bij het
productieproces, VERO-cellen, gistcellen (Saccharomyces cerevisiae) middels recombinante DNAtechnologie en rHA. Natriumfosfaat, Kaliumfosfaat, Sucrose, Gehydrolyseerd varkensgelatine,
Medium 199 met zouten van Hanks, Minimum essentieel medium, Eagle (MEM), Mononatrium Lglutamaat, Fenolrood.
Hiervan zijn wetenschappelijk bewezen negatieve effecten en waarschijnlijke mogelijke effecten
bekend. Het mag duidelijk zijn dat de stoffen gebruikt bij het productieproces niet altijd in een dosis
vaccinatie zitten, maar dat een maximale toegestane hoeveelheid vervuiling per vaccin toelaatbaar is.
Heb je als kind pech, dan krijg je deze mee ingespoten, heb je geluk dan niet.
Toevoegingsmiddelen zijn uitgebreid onderzocht en op de markt als goedgekeurde e-nummers. Maar
overdaad schaadt, zeker in dit geval. Corinne Gouget heeft er een boek over uitgebracht, “Wat zit er
in uw eten”. Hierin wordt met kleur aangegeven hoe schadelijk bepaalde toevoegingen kunnen zijn,
als deze worden opgegeten. Groen is veilig, oranje kun je beter niet (te vaak) nemen en rood betekent
dat je het echt moet vermijden. In het BMR vaccin komt de kleurcodering als volgt uit.
Sorbitol - E420 (oranje), Natriumfosfaat – E339 (oranje), Kaliumfosfaat – E340 (oranje), Sucrose – E444 (oranje),
Gehydrolyseerd gelatine - E441 (rood), Zoutzuur – E507 (rood), Natriumbicarbonaat – E500 (groen) Mononatrium
L-glutamaat – E621 (rood)
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9 Ongewenste effecten van vaccinatie
9.1 Bijwerkingen
Het Lareb publiceert de gemelde bijwerkingen en beoordeelt de vermoedelijke relatie met het vaccin.
Als wetenschappelijk causaal verband is bewezen met wordt de bijwerking opgenomen in de
bijsluiter.
Tabel: Bijwerkingen RIVM Bijsluiter Infanrix Hexa (DKTP-Hib-HepB)

In de tabel van het RIVM is te zien dat door het Lareb bevestigde psychische stoornissen kunnen
voorkomen na toediening van vaccinatie.
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Het is uiteraard lastig om te spreken van een psychische stoornis met de criteria zoals deze veelal
omschreven staan in de DSM. In geval van een baby kan de baby niet veel anders als lichamelijk
reageren. Elk “psychisch” ongemak zal de baby uitten door veel te huilen en indien het kindje al wat
ouder is door veel aandacht van mama en papa te eisen. Toch laat de tabel zien dat voldoende bewijs
aanwezig is om te spreken van psychisch ongemak of het begin van een neurobiologische
ontwikkelingsstoornis.
Bij het diagnosticeren van een psychische stoornis is een belangrijk criterium, dat de patiënt zelf last
daarvan heeft. Bij een overmatig huilende baby kan men wel zeggen dat deze baby last heeft.
Als later in zijn of haar leven een ontwikkelingsstoornis wordt gediagnosticeerd, lijkt het zinvol om
de relatie met de vaccinaties te onderzoeken.

9.2 Huilen
Bij psychische stoornissen staat ‘abnormaal huilen’. Hiermee wordt ‘hersenhuilen’ bedoeld. Dit
ontroostbaar en abnormaal urenlang huilen, komt vooral voor na vaccinatie. Volgens de bijsluiter
'zeer vaak' 1-10%, (en is niet te vergelijken met een 'groeisprongetje').
Op een onlangs gehouden symposium vertelde dr. Hans Moolenburgh dat als een baby hersenhuilt,
het voelt alsof het hoofdje in brand staat. Hij heeft het over encefalitis postvaccinalis, ontsteking van
de hersenen als gevolg van vaccinatie.
De ontsteking is te constateren door een wat snellere groei van de schedel vlak na de vaccinatie,
waarnaar later de groei weer terug gaat naar het normale groeitempo. Opbollen van de fontanel is
dan ook zichtbaar. Het zogezegd normale huilen van baby’s na hun DKTP-prik houdt hiermee
verband. Deze vermelde bijwerking is dus allerminst gewoon, maar een duidelijk signaal dat met de
baby iets mis is.
Tevens wordt dit huilen gelinkt aan de opstapeling van aluminium in de hersentjes. Zoals eerder
gezien bevatten de meeste RVP-vaccins aluminium hydroxide of -fosfaat.
Welke gevolgen dit voor de latere ontwikkeling van kinderen heeft staat niet voor 100% vast.

9.3 Nervositeit
Bij psychische stoornissen staat ook ‘nervositeit’, iets wat zich voordoet bij vergiftiging en
ontgifting. Kijk naar een alcoholist die zijn alcohol een tijdje laat staan. Die gaat trillen en zweten, ze
zijn erg nerveus. Het lichaam probeert zich te ontdoen van giftige stoffen, dat is ook het geval na
vaccinatie. Bij kinderen met zwakkere slijmvliezen en weinig vet om afval op te slaan zullen de
toxische stoffen nogmaals in de bloedbaan geraken. Lever, nieren en darmen proberen weer de
lichaamsvreemde stoffen zoals het aluminium uit te scheiden. Omdat dit maar gedeeltelijk lukt
vanwege een incompleet darmslijmvlies, onvoldoende enzymen in lever en een nog niet optimale
filter werking van de nieren blijven de toxische stoffen te lang in het bloed rondzwerven. Dit levert
voor ons systeem stress op, wat ook te merken is aan de buitenkant als nervositeit, prikkelbaarheid of
rusteloosheid.
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9.4 Somnolentie
Veel slapen, slaperigheid of een bewustzijnsdaling heet somnolentie. Dit wordt erg vaak gemeld, en
schijnt ook te worden beschouwd als normaal. Als een kindje wat meer slaapt is kan dat ook zijn om
een ziekte te overwinnen. Slaapstoornissen komen vaak voor in combinatie met een psychische
stoornis, voornamelijk bij een grote hoeveelheid aan stress bij de aanpassingsstoornissen. Bij het
overwinnen van de ingespoten ziekten en verwerken van extra toxinen kan sprake zijn van een
overbelasting van het lichaam waarbij andere lichaamsfuncties tijdelijk worden beperkt. Het kind
slaapt dan. Ook kan sprake zijn van schade aan de hersenen bij somnolentie, men spreekt dan van
bewustzijnsverlies.

9.5 Apneu
Apneu is ook een aandoening gerelateerd aan het zenuwstelsel. Kinderen die gevaccineerd zijn
hebben grotere pauzes tussen de ademhalingen dan voordat zij gevaccineerd zijn. Deze pauzes
worden aangestuurd door de hersenen en hebben te maken met een te grote hoeveelheid stress op het
lichaam. Apneu heeft een relatie met wiegendood.
Afbeelding: Bijsluiter Tripedia, voor DPT in de Verenigde Staten vermeld autisme en wiegendood
als bijwerking.
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9.6 Autisme Spectrum Stoornis en ADHD
Zoals eerder beschreven noemt de laatste rapportage van het Lareb drie meldingen van autisme als
bijwerking na een vaccinatie. Het Lareb beoordeelt deze relatie met vaccinatie als onwaarschijnlijk,
maar niet onmogelijk.
Hoe het kan dat bepaalde kinderen vaccins niet goed verdragen en ernstige klachten erna
ontwikkelen is mogelijk omdat zij een detoxificatie probleem hebben, of een genetische of
epigenetische predispositie die hen vatbaar maakt. Zij kunnen na vaccinatie plotsklaps de
symptomen gaan vertonen van ASS.
De symptomen van ASS komen meestal naar voren rond de 1,5 jaar, dat is direct nadat de meeste
kinderen het BMR vaccin hebben ontvangen. Het aantal kinderen met de diagnose ASS en ADHD is
tegenwoordig veel groter dan enkele generaties terug, voordat kinderen zo veel vaccins kregen als
nu. Een aantal wetenschappers vond dit op zijn minst opmerkelijk en startten wetenschappelijk
onderzoek. Er zijn ongeveer 90 onderzoeken zijn geweest naar de relatie tussen vaccineren en
gedragsstoornissen als ASS en AD(H)D en hieruit niet kon worden bewezen dat er géén relatie
bestaat. Deze onderzoeken zijn opgenomen in de bijlage.
De hoeveelheid en verscheidenheid aan ziektekiemen die tegenwoordig gelijktijdig in vaccins
worden gegeven, samen met de adjuvanten en andere giftige stoffen is een enorme belasting voor het
jonge lichaam dat nog volop in ontwikkeling is en daardoor extra bevattelijk voor verstoringen. Ook
het aantal herhalingen van vaccins voordat het kind 14 maanden is, vergroot deze belasting.
De organen van deze kinderen worden zodanig belast dat het uitscheidingssysteem het niet aan kan,
stoffen zoals aluminiumverbindingen worden opgeslagen en gaan op plaatsen zitten waar het niet
hoort. Dit heeft effect op de gehele ontwikkeling van het kind. Dit zijn niet alleen lichamelijke
effecten, maar ook mentaal emotionele verstoringen. De effecten zijn terug te zien in bijwerkingen
die al of niet zijn gemeld. De verstoringen leiden in een uiterst geval tot een diagnose zoals ASS of
ADHD.
Voor deze groep gevoelige kinderen dient men voorzichtiger om te gaan met het toepassen van
vaccinaties. Wellicht is een andere dosering of frequentie van vaccinatie beter voor deze kinderen.
Deze groep is waarschijnlijk veel groter dan men nu beseft..
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9.7 Vaccinatieschade
Wat is vaccinatieschade? Het woord is al eerder gevallen. Door Tinus Smits wordt vaccinatieschade,
het ‘Post Vaccinaal Syndroom’ genoemd. Het zijn de bijwerkingen die, in brede zin, worden
geconstateerd door ouders, verzorgers en kinderen na het ontvangen van het vaccin. Er wordt
gesproken over schade en niet over een stoornis of ziekte. Omdat het kind emotioneel, psychisch,
energetisch of lichamelijk schade heeft ondervonden van de vaccinatie.
Het kan zijn dat het kind angstig, paranoïde, onrustig of nerveus blijft, vanwege een overactief
limbisch systeem. Het kan zijn dat hij de ervaring als traumatisch heeft ervaren waardoor hij in
zichzelf gekeerd is geraakt en het vertrouwen in de buitenwereld is verloren.
Het kan zijn dat een van de eerder genoemde bijwerkingen niet verdwijnen. Dit alles is
vaccinatieschade.
Het laatste hoofdstuk zal gaan over de behandelmethoden die regulier en natuurgeneeskundig
plaatsvinden bij de behandeling van ASS, ADHD en vaccinatieschade.

Afbeelding: Schema globale weergave vaccinatieschade
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10 Behandelmethoden in Psychiatrie
Reguliere behandelmethoden omvatten psychofarmaca en therapie. Methylphenidaat (Ritalin of
Concerta) of atomoxetine (Strattera) kunnen worden gebruikt voor ADHD en soms ook bij ASS.
Hiernaast wordt gebruik gemaakt van sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie,
psychomotorische therapie, logopedie, neurofeedback en muziektherapie. Aangezien ASS ook
voorkomt met andere psychiatrische stoornissen (comorbiditeit) wordt terughoudend omgegaan met
medicijnen. De medicijnen worden meestal ingezet vanwege andere bijkomende stoornissen of
symptomen.
Ouders kunnen meestal ook ondersteuning krijgen van Bureau Jeugdzorg of Stichting MEE in de
opvoeding en eventueel kan sprake zijn van respijtzorg. Stichting MEE zorgt in ernstige gevallen
voor een speelmaatje. Later kunnen zij ook begeleiden naar andere woonvormen of begeleiding op
de werkvloer.
De therapieën zijn erop gericht om de patiënt en zijn omgeving beter te leren omgaan met de
stoornis. Op bepaalde vlakken zijn wel verbeteringen zichtbaar, zoals op gebied van motoriek, spraak
en controle over gedrag, maar van een genezing is geen sprake.
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11 Behandelmethoden in Natuurgeneeskunde
Vanuit de complementaire behandelmethoden zijn uiteraard diverse methoden van aanpak mogelijk.
Energetisch gezien zorgt een vaccinatie voor een verstoring van de goede energiestroom en een
overvloed aan prikkels in het systeem.
De energetische aanpak begint bij het vinden van de blokkades in het energiesysteem van het kind,
de chakra’s en energievelden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van onder andere: pendelen,
SiVAS-polsdiagnostiek, bioresonantie, elektroacupunctuur, prognos-, quantec- of nesscan. Om deze
blokkades te herstellen kan gebruik gemaakt worden van diverse homeopathische en energetische
druppels of korrels. In de orthomoleculaire geneeskunde wordt gebruikt gemaakt van
voedingssupplementen waarbij via een meetmethode ook het energetisch effect zichtbaar wordt.
Uiteraard zijn siatsu, acupunctuur of voetreflexologie ook mogelijkheden hiervoor.
Bij behandeling van een kind met autisme of ADHD is het belangrijk te achterhalen of het kind
inderdaad een ontgiftings- of drainageprobleem heeft. Het kind zal in dat geval afvalstoffen te veel
binnen houden. Meestal gaat het om zeer gevoelige kinderen die van zichzelf al moeite hebben om
prikkels te verwerken.
Het is uiteraard van belang het kind te leren om te gaan met de prikkels en om overbodige prikkels te
vermijden. Het testen van intoleranties voor voedsel en voedseladditieven is een onderdeel van de
aanpak. Voedsel waar het kind intolerant voor is dient niet meer gegeten te worden.
Dr Hans Moolenburgh heeft ontdekt dat zelfs fluoride in tandpasta soms een probleem zou kunnen
zijn, dit moet ook worden getest.
Specifieke aanpak van Autisme Spectrum Stoornis
In Eindhoven heeft Dr. Tinus Smits veel gebruik gemaakt van het ontstoren van vaccinaties ter
behandeling van ASS en ADHD. Hierbij paste hij een combinatie toe van isotherapie (verdunningen
van de vaccins), klassieke en inspiring homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde. Zijn aanpak
heet: Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression, CEASE en is als volgt:
1) Ontstoren van de vaccinaties door middel van isopathie van dezelfde vaccinaties.
2) Starten met hoge dosering niet zure vitamine C, een ascorbaten-complex. Om de afweer te
ondersteunen en om antioxidanten toe te voegen.
3) Gebruik van omega 3 vetten, visolie en lijnzaadolie, ook weer antioxidanten en vetten die
nodig zijn om de myeline en darmslijmvlies op te bouwen.
4) Dieet waarbij bepaalde voedingstoffen worden weggelaten.
Vanwege de vele betrokken lichaamsfuncties is het ontgiftings- en drainageprobleem complex en
dient de ontgifting te worden ondersteund met supplementen zoals zink, magnesium, enzymen, en
zwavel(MSM). Mocht het lichaam nog verder uit balans zijn geraakt dan kan het lichaam soms geen
vitamine B11 en B12 meer kan omzetten in een voor het lichaam bruikbare vorm. Tijdelijke
supplementen ter vervanging en aanvulling van deze bijkomende tekorten zijn dan nodig.
Als het kind energetisch weer in balans is, en de tekorten zijn aangevuld, dan hersteld het lichaam
zich weer. Het kind is na verloop van tijd veranderd en heeft dan geen middelen of supplementen
meer nodig. In sommige gevallen is een aanpassing van de levenswijze en een dieet wel voor langere
tijd van toepassing om klachtenvrij te blijven.
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Verbetering en soms herstel kunnen plaatsvinden bij een integrale aanpak.
Tabel: Supplementen die eventueel ingezet kunnen worden bij vaccinatie schade
Darm
Gist- en parasietdoders
Doden van overtollige
Zilverwater
aanwezigheid en groei van
Nystatine / Knoflook /pau d’
parasieten en gisten
arco/ gentiaan violet.
Slijmvliezen inclusief
Vitamine A
Opbouw van slijmvliezen
Darmslijmvlies
Glutamine
Omega 3
Zwavel
Kolonisatie Darm
Pre en Probiotica
Opbouw van darmflora
Lever
Zwavel via MSM
Aanmaak van nieuwe enzymen
Zink
bevorderen
Vetten
Algen
Spieren, Botten
Magnesium, Calcium
Div/Botten
Selenium, Algen, Koriander,
Chelatie van zware metalen
Kurkuma,
Een laatste belangrijke stap, die mijn inziens plaats moet vinden naast elke vorm van therapie is het
inzichtelijk maken van het proces waar het kind door heen gaat. Het kind mag bewust zijn van zijn
eigen ontwikkeling.
Een kind en de ouders kunnen hier meer inzicht krijgen door gebruik te maken van onder andere
regressie, healingen, lichaamswerk, reflexintegratie of haptonomie. Het is voor de ouders belangrijk
om het psychische, emotionele en lichamelijke aspect te bekijken en ervan te leren. Uiteraard is het
ook belangrijk om op tijd los te laten en te genieten. Op die manier kan voor het kind een ideale
omgeving ontstaan waarin het zichzelf kan zijn en kan groeien.
Vanuit de EEN therapie ziet een behandelplan er als volgt uit:
1) In balans brengen van chakra’s, energievelden en meridianen
2) Oplossen van het drainageprobleem, dieet-aanpassing en ontgifting
3) Aanpakken van oud zeer, miasma’s, trauma’s
4) Aanleren van technieken om bewuster te zijn van het lichaam, gedachten, motivaties
5) Voorkomen van nieuwe blokkades.
Binnen de EEN therapie bestaat kennis van de 6 fasen van Dr Heinrig Reckeweg (1877-1944). Van
hieruit wordt gewerkt aan het ontgiften en herstellen van de uitscheidingswegen van het lichaam. Dit
vindt plaats bij stap 2.
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12 Conclusie
Vaccinatie is in Nederland een gewoonte geworden, ondanks dat de ontdekking, implementatie en
uitrol plaats heeft gevonden in een tijdperk zonder wetenschappelijke bewijzen. In een klinische
omgeving heeft men het bewijs van de werkzaamheid gevonden doordat het lichaam antistoffen aan
maakt tegen de bacteriën en virussen in het vaccin.
Ons immuunsysteem bestaat uit een ingewikkeld samenspel van vele organen en mechanismen in het
lichaam. De aanwezigheid van een antistof op zich kan bijdragen aan een goede weerstand, maar de
vele andere factoren zijn net zo belangrijk.
De nadelen van vaccinatie in de vorm van bijwerkingen zijn minimaal onderzocht. Toch gaan er
steeds meer geluiden op dat er meer ernstige en langdurigere bijwerkingen bestaan dan die in de
bijsluiter zijn opgenomen. Dit noemen we ‘vaccinatieschade’ of ‘Het Post Vaccinaal Syndroom’.
Deze langdurige schade aan lichaam en geest bestaat onder andere uit neurobiologische
ontwikkelingsstoornissen zoals de Autistisch Spectrum Stoornis en de Aandacht Deficiëntie
Hyperactiviteit Stoornis. In combinatie hiermee of afzonderlijk hiervan kan de vaccinatieschade
bestaan uit lichamelijke klachten in de vorm van een hyperpermeabele darm, allergieën,
voedselintoleranties en een ophoping van zware metalen. Deze lichamelijke klachten zijn aan elkaar
gerelateerd en kunnen worden verergerd door epigenetische aanleg, gebruik van medicatie door de
moeder, de bevalling en het wel of niet geven van borstvoeding.
De bijwerkingen van vaccinatie worden niet altijd gemeld, laat staan opgenomen in de bijsluiter.
Moeders zijn hierdoor nauwelijks bekend met de kans op gevaarlijke bijwerkingen. Een gedeelte van
de vaccinatieschade is goed te behandelen met de diverse mogelijkheden van alternatieve
geneeskunde.
Binnen de reguliere behandelmethoden wordt de nadruk gelegd op therapie waarbij het kind zichzelf
beter leert kennen en waarbij het kind gebruik leert maken van zijn krachten. De ontwikkeling van
het kind wordt door therapie gestimuleerd, maar pakt niet de oorzaak aan.
Binnen de alternatieve geneeskunde wordt holistisch gewerkt. Gekeken wordt naar elk kind als
individu en de therapie wordt op het kind afgestemd. Vaccinatieschade wordt veelal behandeld door
CEASE therapie, klassieke en complex homeopathie, en het aanvullen van tekorten in het lichaam.
De therapie voegt trillingen toe aan het energetische en fysieke lichaam, die het lichaam aanzetten tot
zelfherstel. Het kwijtraken van overtollige energetische en fysieke belasting is hier een gevolg van.
De fysieke voedingssupplementen die tijdelijk worden genomen zorgen ervoor dat de voedingstoffen
aanwezig zijn om het lichaam fysiek te kunnen herstellen.
Alternatief
De oorzaak van de langdurige schade lijkt te liggen in het feit dat het baby lichaam nog niet af is bij
de geboorte. De opbouw van de slijmvliezen, het doormaken van kinderziekten, de rijping van de
beschermlaag myeline en het sluiten van de bloed-hersenbarrière liggen allen op tweejarige leeftijd.
Dit is voor Japan een reden geweest om de start van het vaccinatieprogramma te leggen op
tweejarige leeftijd. We zouden in Nederland ook later kunnen starten met vaccineren net zoals in
Japan.
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13 Nawoord
Het lezen van alle boeken, het kijken van alle films en het leren kennen van kinderen en ouders die te
maken hebben gehad met vaccinatieschade was boeiend en tegelijkertijd schokkend. Blijkbaar komt
langdurige schade meer voor dan dat ik op voorhand verwachtte. Het onderwerp laat me vooralsnog
niet los.
Voor degenen die het onderwerp ook zo interessant vinden of graag verder ingaan op de
behandelmethoden kan ik diverse literatuur aanraden. Kijk hiervoor in de literatuurlijst en de
bijlagen. Vooral de folders en boeken lezen erg makkelijk weg. De wetenschappelijke artikelen zijn
een heel stuk moeilijker te volgen.
Misschien vraag je je af, wat nu met mij en mijn zoontje is gebeurd? De ervaring met het
reizigersvaccin heeft mij laten zien dat vaccinaties niet alleen positief hoeven zijn, en na theoretisch
onderzoek kom ik tot de conclusie dat zij een oorzaak kunnen zijn van een allergie en bijbehorend
drainage problematiek. Ik heb de SanoConcept DesensPro kuur nog eens herhaald na de geboorte
van mijn zoontje. Wij zitten op het moment van schrijven nog op ons dieet. Daarnaast zijn we gaan
ontstoren met de isopathie van de vaccinatie uit 2012. Op de dagen dat we de ontstoringskorrels
innemen, hebben we te maken met puisten, eczeem, vette en droge huid, verstopte neus en holten.
Dit trekt op de rustdagen weer weg, een gebruikelijke reactie bij homeopathie
Wil je meer weten? Lees je dan vooral verder in, kijk wat films en praat mee online.
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microben. Pas als deze fysieke barrières zijn doorbroken komt het secundaire
immuunsysteem in actie. De opbouw van het immuunsysteem van de darmen is
afhankelijk van erg veel factoren waar onder vaccinaties en levenswijze. Darmflora is
uiterst belang in bescherming tegen kanker. De darmen van een baby die krijgen
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verdedigings mechanisme van het darmslijmvlies en hersteld het beschermde effect.
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