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Disclaimer
Dit boek is een persoonlijk verslag van mijn ervaringen als moeder van
een gezin met twee ongevaccineerde kinderen. Daarnaast is het een po-
ging om een gigantische hoeveelheid informatie uit zeer veel verschil-

is het een representatieve weergave van de vele ervaringen ‘uit het veld’ 
die afwijken van het reguliere beeld dat we over vaccins en infectieziek-
ten hebben.
 
Ik hoop dat mijn reis naar ‘vaccinvrijheid’ anderen zal inspireren of on-
dersteunen bij het maken van hun eigen reis, waarheen deze ook moge 
leiden.

Wat betreft de informatie in dit boek:

informatie die ik tegen ben gekomen tijdens mijn jarenlange zoektocht 
naar de feiten achter de vaccinatiemythen. Ik heb zo veel mogelijk de 

daar behoefte aan hebben deze zelf door kunnen lezen. Het is aan elke 
ouder of arts om zijn of haar eigen conclusies te trekken. 

Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolle-

Wat betreft verantwoordelijkheid:
Net zoals ikzelf verantwoordelijkheid genomen heb voor de gezondheid 
van onze kinderen en de keuze om hen niet te laten vaccineren, is wat 
mij betreft elke ouder zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij of zij 
maakt met betrekking tot zowel de eigen gezondheid als de gezondheid 
van zijn of haar kind. 

Alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard 



Voor Tara en Fiona 
en alle kinderen van de ‘nieuwe tijd’

  

~~~
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Inleiding
Dit boek was er niet geweest zonder de interventie van gepensioneerd 

-
draagt, maar ook dat hij niet van computers houdt. In een impuls had ik 
hem een uitgeprinte versie gestuurd van de eerste vier hoofdstukken van 
Vaccin Vrij zoals die in 2010 op de site www.vaccinvrij.nl zijn verschenen, 
in de hoop dat hij me wilde helpen door het schrijven van een aanbe-
veling. Drie dagen later werd ik gebeld door Jean Christophe Boele van 
Hensbroek van uitgeverij Lemniscaat. Hij was enthousiast over het ma-
nuscript en wilde het als handzaam, dun boekje uitgeven. Hans Moolen-
burgh had mijn tekst niet alleen gelezen, maar ook meteen doorgestuurd! 

Het was zo’n verassing, ik wist niet hoe ik het had. Alleen... ik had het 
gevoel dat ‘het’ nog niet af was; dat er nog een hoofdstuk 5 geschreven 
moest worden. De informatie op de website vond zeer veel weerklank. 
Ik sprak bijna dagelijks ouders die mijn verhaal herkenden en dezelfde 
innerlijke strijd gevoerd hadden om te komen tot een bewuste keuze om 
niet te vaccineren. Helaas sprak ik ook veel ouders van kinderen die wél 

Twee jaren van voorbereiding en interviews hebben geleid tot deel 2 van 
dit boek, waarin ouders en artsen ondergeschoven kanten van het vac-
cinatieverhaal naar buiten brengen. Zowel vaccinvrije als vaccinbescha-

Nadat hoofdstuk 5 deel 2 geworden was, deed in de zomer van 2013 de 
‘mazelenepidemie’ haar intrede. De zeer eenzijdige berichtgeving in de 
reguliere media inspireerde me tot het schrijven van de ‘Mazelen Special’ 
in het midden van deze inmiddels steeds dikker wordende paperback.

Vaccin Vrij is niet in chronologische volgorde geschreven en hoeft niet 
in chronologische volgorde gelezen te worden. Als je nog niet ingelezen 
bent in het onderwerp is het waarschijnlijk zinvol om te beginnen met 
deel 1, maar het hoeft niet. Je kunt ook met de ‘Mazelen Special’ beginnen 
of de interviews in deel 2. Je kunt zelfs doorlezen op de site van Vaccin 
Vrij. De komende jaren blijf ik nog doorschrijven over dit onderwerp en 
actuele informatie en ervaringen zullen zowel via nieuwsbrieven als de 
site verspreid worden. 

Voor Vlaamse lezers staat op bladzijde 338 een overzicht met de Belgische 
benamingen van de in dit boek genoemde Nederlandse overheidsinstel-
lingen betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma. Om te voorkomen 
dat er lange url-adressen ingetypt moeten worden is er een url-pdf-pa-
gina op www.vaccinvrij.nl aangemaakt, met adressen die direct doorlin-





Deel 1
‘Vaccin Vrij’ Gezond opgroeien zonder 
vaccins – hoe en waarom dat ook kan





Over intuïtief weten 
en medisch denken

DENKEN
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Over intuïtief weten 
en medisch denken 
van het consultatiebureau gekregen, en ziektekiemen van vijf verschil-
lende ziektes in één keer inspuiten voelde niet goed. Toen ik er kort 

arts op het consultatiebureau vertelde me dat het wél waar was. ‘Maar,’ 
zei ze meteen, ‘het zijn maar hele kleine hoeveelheden en het is heel goed 
onderzocht dus je hoeft je nergens zorgen over te maken.’

. Hoe was het dan onderzocht en door wie en wat 
werd er precies ingespoten? De arts begreep mijn ongerustheid niet en 

eigen

‘Ja, dat zou ik doen. Het is ons beleid en ik volg het beleid.’ Mijn mond 
zakte open. Beleid...?! Eén lange seconde keken we elkaar zwijgend aan. 

-

The big 5
 
Eenmaal buiten kon ik gewoon niet begrijpen wat er gebeurd was. Even 
afgezien van vaccins, wat heeft het lichaam nodig om gezond te blijven?

1. 70% uit water
2. 

in ons lichaam
3. 
4. Voldoende rust 
5. Voldoende beweging

-
ste tussen mij en de cb-arts. Ik had tijdens mijn zwangerschap juist ge-
probeerd rustig aan te doen en goed voor mezelf te zorgen. En nu wilde 
ik niets liever dan (leren) goed voor mijn baby’tje (te) zorgen. En uitge-
rekend de persoon die zich verantwoordelijk voelt voor de gezondheid 
van mijn kindje had er geen enkele moeite mee haar een cocktail van 
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Met opgeheven hoofd was ik het consultatiebureau uit gelopen, maar 
eenmaal buiten zat ik vrijwel direct gevangen in een onmogelijk dilem-

maar niet vaccineren voelde ook niet goed, want dan zou ze een infectie-
ziekte kunnen krijgen. En in het denken dat ik toen had betekende dat 
op zijn minst een blijvende handicap; de rest van je leven in een rolstoel, 
onvruchtbaar, doof, blind, een hersenbeschadiging… De informatie die 
ik eerder van de arts over infectieziekten had gekregen bleef maar door 
me heen gaan en het enige
is ze niet beschermd… dus dan krijgt ze polio… en dan komt ze in een 
rolstoel terecht 

Wat zijn de feiten?’ En deze opmerking heeft geleid tot 15 jaar onderzoek 
naar de zin en onzin van vaccins.

Vier fundamentele aannames:

fundamentele aannames. Dat zijn uitgangspunten, die zo vanzelfspre-
kend zijn dat we er geen vragen bij stellen. 

1. 
-

men onze kinderen tegen deze en andere ziektes in het heden.
2. dat vaccins veilig zijn. Een enkele keer zijn er misschien wat bijwer-

kingen maar de nadelen wegen absoluut niet op tegen de voordelen.
3. -

heid wetenschappelijk bewezen is.  
4. dat vaccins de enige manier zijn om je kinderen te beschermen.

Als dit allemaal waar zou zijn, zou je wel goed gek zijn om je kind niet 
te vaccineren!

Is alles wat ons verteld wordt waar?
We zijn van kinds af aan geconditioneerd om te geloven dat wat autori-
teiten zeggen de waarheid is, maar ons diepere weten zegt natuurlijk me-
teen dat het inspuiten van gif, in een pasgeboren baby, niet klopt. Den-
ken zit hier, gevoel zit daar; wat je gelooft zegt ‘ja’, wat je voelt zegt ‘nee’. 

-
ken dat de ‘experts’ het beter weten en drukken hun eigen gevoel weg. 
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De enige manier voor ouders om uit te vinden wat waar is, is vragen te 
stellen, zélf na te denken, en vooral je natuurlijke instincten te vertrou-
wen. In de vier hoofdstukken van het eerste deel van Vaccin Vrij gaan 
we per hoofdstuk de vier fundamentele uitgangspunten bevragen. In 
hoofdstuk 1
2 en 3 aannames over veiligheid en wetenschappelijk onderzoek en in 
hoofdstuk 4
‘Denk mee, denk na en voel wat vanbinnen resoneert en wat niet.’ Nie-
mand hoeft mij te geloven of te doen wat ik gedaan heb. Ik ben juist van 
mening dat het klakkeloos aannemen van wat een ander zegt ons in de 
problemen gebracht heeft. Wat mij betreft is elke ouder de ultieme expert 
over zijn of haar eigen kindje en dient dit boek ter inspiratie en onder-
steuning voor het proces dat nodig is om te komen tot een bewuste en 
veilige keuze. 

Vraagtekens bij de eerste 
fundamentele aanname

-
mair verantwoordelijk voor de daling in infectieziekten, zoals ons ver-
teld wordt?
Laten we eens kijken naar wat statistieken en geschiedenis ons hierover 
te vertellen hebben. International Mortality Statistics van Michael Alder-

500 pagina’s 
met kolommen vol cijfertjes die aangeven hoeveel mensen er van 1900 tot 
1975 gestorven zijn aan de verschillende infectieziekten. In 31 westerse 
landen. 

Neil Z. Miller is medisch onderzoeksjournalist en hij heeft deze cijfers 
Vaccine Safety Manual staat er vol mee. 

(donkere lijn) en Engeland (lichtere lijn). Van 1915 tot 1958, vóórdat het 
vaccin geïntroduceerd werd, was de sterfte aan de mazelen al afgenomen 
met 98%.

Bron: Reprinted with permission from 
‘Vaccine Safety Manual’ by Neil Z. 
Miller. Copyright © NZM/New 
Atlantean Press. All rights reserved.

The measles death rate was 
decreasing on its own before 
the vaccine was introduced
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gaan (Engeland begon al rond 1840 met het registreren van sterftecijfers) 
1838. De meest recht-

se stippellijn is het moment van de introductie van het mazelenvaccin. 

En uit 

scarlet fever = roodvonk                    diphteria = difterie
whooping cough = kinkhoest   measles = mazelen

The immunization Myth?
England & Wales: Deaths of children under 15 years 
attributed to scarlet fever, diphtheria, whooping 
cough and measles (Porter, 1971).
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Conclusie:

Zowel de zo zorgvuldig verzamelde cijfers in het boek International Mor-
tality Statistics 1 een lijst van de 
‘Departments responsable for mortality statistics in each of the countries 
for which data has been provided’ (een lijst die aangeeft welke overheids-
instanties
die op het internet te vinden zijn, laten zien dat wereldwijd ruim 90% 
van de afname van infectieziekten zich heeft voorgedaan voordat er ge-
vaccineerd werd. En nadat men begon met vaccineren namen de infectie-
ziekten nog maar een klein beetje verder af.1

Hoelang vaccineren we eigenlijk?
Weinig mensen realiseren zich dat programma’s zoals het Rijksvacci-
natieprogramma een recent fenomeen zijn. We denken vaak dat we al 
honderden jaren vaccineren, maar in de meeste landen doen we dit niet 
langer dan een jaar of 60. Het rvp in Nederland is pas van start gegaan 
in 1957.

waren die verdwenen zijn door succesvolle vaccinatieprogramma’s. Wat 
ons niet verteld wordt is dat er al een daling van 90% had plaatsgevon-
den voordat we begonnen met die vaccinatieprogramma’s. Dat veran-
dert de zaak nogal! Waarom wordt dat niet verteld? En ook... hoe kon dat 
gebeuren? Als dat niet werd veroorzaakt door vaccins, waardoor kwam 
het dan wel?
Laten we gaan kijken naar wat de geschiedenis ons te vertellen heeft.

In 2004

1. 
pest, pokken, lepra, tuberculose enzovoorts. 

2. In Amsterdam, nog maar honderd jaar geleden, leefden grote groe-
pen mensen in vreselijke armoede.

Door de tentoonstelling en foto’s uit de collectie van het gemeentear-
chief van Amsterdam besefte ik pas goed onder welke omstandigheden 

150 jaar 
geleden was wonen in Amsterdam voor grote groepen van de bevolking 
vergelijkbaar met leven in een ontwikkelingsland! Er was overbevolking; 

-
nen in eenkameronderkomens zonder goede sanitaire voorzieningen. 
Een emmer onder de tafel deed dienst als toilet en werd door de ‘Boldoo-
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Hoe ze het uitgehouden hebben zonder ijskast, zonder wasmachine, zon-
der wc, zonder douche, zonder keuken, zonder aparte slaapkamers… ik 
weet het niet. Maar ze hebben het ermee gedaan, er was gewoon geen 
keuze.

Op de volgende bladzijde een plaatje van een kelderwoning. Vaak heel 
-
-

(bijvoorbeeld scheurbuik door gebrek aan vitamine C), of door gebrek 
aan zonlicht (Engelse ziekte door gebrek aan vitamine D die we, zo we-
ten we nu, opnemen uit zonlicht).

1910 – Oostenburgerdwarsstraat 3 – III, gezin dat uit 8 personen bestaat
Bron: Gemeentearchief Amsterdam

twagen’ opgehaald of in de gracht gekieperd. En er was natuurlijk geen 
douche, of zelfs maar een wastafel met een kraan. Drinkwater kwam 
uit de rivier de Vecht en werd vervoerd in boten die meestal lek waren; 
dus het water dat men dronk was vervuild met het vieze grachtenwater.

-

van onze voorouders zwaar was. 



20

En hoe meer ik erachter kwam hoe de mensen leefden ten tijde van de 

frisse lucht en soms zelfs geen daglicht, geen goede voeding, geen goede 
-

Er is een tijd van komen en gaan
Maar wat veroorzaakte nu die enorme afname vóór de start van het rvp? 
Als deze dus niet door vaccins kwam, waardoor dan wel? Door iets wat 
de medische wereld gedaan heeft, of door iets anders? De tentoonstelling 
‘Van pest tot aids’ gaf me goede richtingaanwijzers.

Ik neem cholera als voorbeeld en citeer uit de catalogus van de 

-

-

Bron: ‘Van pest tot aids’, Annet Mooij

Kelderwoning 1873 – Bron: Gemeentearchief Amsterdam
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Het was niet
medici hadden geen middelen om de zieken en de stervenden te helpen. 
Ze hadden geen enkel idee van wat de oorzaak van cholera zou kunnen 
zijn en dus konden ze niets doen om er een einde aan te maken.

Wat gebeurde er toen? 
-

Bron: ‘Van pest tot aids’, Annet Mooij

-
nisten de omgeving waar cholera ontstond en die moesten dus grondig 
worden gereinigd.

-
verwege de 19

-

Bron: 'Van pest tot aids', Annet Mooij

-

-
-
-

Bron: 'Van pest tot aids', Annet Mooij

Het duurde een tijdje maar er kwam een einde aan de erbarmelijke le-
vensomstandigheden. Dit was geen makkelijke taak. Het was gigantisch! 

-
ven over de oorzaken van ziekte en ze uit te leggen waarom ze hun ge-
drag moesten veranderen. Er was veel weerstand. De mensen moesten 
overtuigd worden, ze moesten begrijpen waarom bepaalde dingen niet 
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langer konden. Er was ook weerstand aan de kant van de overheid, want 
die moest geld steken in het verbeteren van de huizen en de werkplek-
ken van de arbeiders. Maar het lukte. Mensen konden zien wat ziekte 

hun manier van leven en dat heeft geleid tot de daling in infectieziekten. 
En zo is het gegaan.

Maar er is nóg iets gebeurd
Volgens jaarboeken van de Wereldgezondheidsorganisatie (er zijn men-
sen die er hun beroep van gemaakt hebben statistieken uit de hele wereld 

1973-1976 there had been 

-

1850 to 1940, diseases had declined by 90

Bron: dvd ‘Are Vaccines Safe?’, Mary Tocco

-

Dat ziet er zo uit:
We hadden vreselijke ziektes. Toen kwam de bewustwording van de 

verdwenen. Let wel, 
-

vermindert, of door verbetering van voeding of drinkwater waardoor 
het immuunsysteem beter met bepaalde micro-organismen om kan 

-
se landen plaatsgevonden heeft. En pas helemaal aan het einde van die 
daling, zo’n 60-70 jaar geleden zijn we begonnen met vaccineren tegen 
een paar ziektes die nog nét niet helemaal weg waren. 

Tenminste, dat zegt de medische wereld. 

En dat kunnen ze natuurlijk wel zeggen, maar kunnen ze het ook bewijzen?
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1910 – De wc in de keuken, Krom Boomssloot 10
Bron: Gemeentearchief Amsterdam

Op zoek naar bewijs
De eerste 90% vond plaats in 
de tijd voordat het Rijksvacci-
natieprogramma van start ging. 
Hoe bewijst de medische we-
reld dat vaccins überhaupt een 
rol gespeeld hebben in de laat-
ste 10%? Die zou natuurlijk ook 
gewoon het staartje kunnen zijn 
van de afname die voortkwam 
uit verbeterende levensomstan-
digheden en zou misschien ook 
plaatsgevonden hebben als we 
helemaal nooit begonnen wa-
ren met vaccineren. Hoe kun je 
bewijzen dat de laatste 10% het 
resultaat is van vaccins, of een 

levensomstandigheden, of mis-
schien zelfs van beide?

De meest betrouwbare manier 
om een oorzaak-gevolgrelatie te 
bewijzen is met een crt-studie 
(een controled randomized trial) 
en dat houdt in dat je gebruik-
maakt van een controlegroep. 

bepaald medicijn werkt. Dan stel je een groep samen van mensen die al-

het medicijn en de andere helft een placebo (een suikerpilletje) en dat zou 
de enige variabele moeten zijn. Voor de rest zijn alle omstandigheden in 

-
had wel genezen en de andere groep ziek blijft, dan beschouwt men dat 
als het bewijs dat de genezing veroorzaakt is door het medicijn.

ongevaccineerde controlegroep
nergens ter wereld in die tijd ooit gedaan. Dat bewijs is er dus niet. En bij 
gebrek aan bewijs is het succes van het Rijksvaccinatieprogramma ‘em-

-

gaan vaccineren, en nu zijn die ziektes toch weg? Wat wil je nog meer, 
dáár is je bewijs. 

Klinkklare onzin wat mij betreft. ‘Evidence based’ bewijst hier helemaal 
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Daar hebben we toch echt een controlegroep voor nodig. En bovendien 

gelaten.

Sinds ik kennisgenomen heb van de sterftecijfers van tientallen landen 
(door de verschillende overheden geregistreerd en bijgehouden), geloof 

wereld met de eer is gaan strijken. En in het heden doet Moeder Natuur 
het werk en weer claimen artsen de eer voor het ‘beschermen’ van de 
mensheid. Over dat laatste (de werking van vaccins in het heden) gaan 
we het nog uitgebreid hebben, maar eerst het volgende want nu wordt 
de situatie wel heel absurd. 

Als het zó gemakkelijk is, om uit door de overheid bijgehouden statis-
tieken en medische geschiedenisboeken te concluderen dat vaccins he-
lemaal niet primair verantwoordelijk kunnen zijn voor die daling... als ik 
als moeder dat al niet meer geloof, hoe komt het dan dat al die artsen op 
al die consultatiebureaus allemaal wel geloven dat we door vaccins van 
deze vreselijke ziektes verlost zijn?! 

Ik heb zelf een medische opleiding gedaan, dus ik heb mijn oude boek-
winkel weer opgezocht om te kijken wat er in de leerboeken van aspirant 
cb-artsen staat.

Hoe artsen in de maling genomen worden
Het , deel A en deel B (samen 900 pagina’s), is de 
vaccinatiebijbel. Alles wat de cb-arts moet weten staat hierin; het behan-
delt de theorie en de praktijk van het rvp. Tien jaar geleden was het nog 
maar één dun boek van 250 pagina’s. (‘Vaccinaties bij kinderen’ 1998) In 
een nieuwe druk (2002) werden het er 450, sinds 2007 zijn het twee de-
len, samen 900 pagina’s, en sinds 2011 is dit uitgebreid tot 1050 pagina’s. 
Het rvp
tenminste afmeet aan het feit dat er steeds meer vaccins (nodig) zijn om 
onze kinderen gezond te houden.

Het eerste hoofdstuk van het 
-

Nou... Nergens in het hele boek, noch in deel A, noch in 

deel A of deel B wordt vermeld dat we ons bewust werden van de ziek-

op de daling, vóórdat we begonnen met vaccineren.
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bestaat wel (bijvoorbeeld beschreven 
in het boek  van E.S. 
Houwaart), maar het bestaat niet in 
de leerboeken van de artsen. Daarin 
staat alleen de geschiedenis van vac-
cins. En dat is blijkbaar de enige ge-
schiedenis waar artsen iets over hoe-
ven te weten, want het handboek is de 
literatuur voor het examen.

En, laten we eerlijk zijn, het zou ook 
wel een beetje raar staan als je een suc-
cesverhaal vertelt over hoe je de strijd 
tegen infectieziekten gewonnen hebt 

eerlijkheidshalve moeten we mede-
delen dat er nog anderen in het spel 
waren en dat de klus al zo goed als 
geklaard was voordat wij begonnen.’ 
Dat zou niet werken, toch? De men-

anderen gedaan is, waarom doen we 
het dan niet gewoon op hun manier?’

gedaan hebben maar weggelaten… 

Hoe weglatingen of ‘witte leugens’ statistisch 
onderbouwd worden in de leerboeken 
voor CB-artsen
Toen ik een jaar of tien geleden begon met het geven van lezingen, had ik 

laten zien die gebaseerd zijn op cijfers van eigen bodem. Ik dacht dat het 
leerboek voor onze cb-artsen mij hierover wel goede informatie zou kun-
nen verstrekken maar ik kwam bedrogen uit. Op de volgende bladzijde 
staat een voorbeeld uit 


