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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Een SPV’er is een gespecialiseerd verpleegkundige. Een van de speerpunten is dat een SPV’er de 

marginalisering van mensen in de samenleving zoveel mogelijk tegengaat. Dit houdt in dat wij ervoor 

zorgen dat mensen meetellen in de maatschappij. 

Vanuit mijn functie wordt van mij gevraagd wetenschappelijk onderzoek te volgen en wat er in de 

maatschappij gebeurt in een bredere context. Een van de kernpunten van SPV is marginalisering 

tegengaan. Dat zie ik al een tijdje gebeuren: mensen die niet gevaccineerd zijn worden steeds meer 

uitgesloten van de maatschappij, met alle gezondheidsgevolgen van dien. We weten dat dit een heel 

groot effect kan hebben op het psychisch functioneren van een persoon. Het valt mij op dat hier erg 

weinig aandacht voor is. Ik vind dat erg moeilijk; we zien dat door maatregelen opgelegd door de 

overheid mensen minder goed gaan functioneren. Wij moeten ons nu als professionals uitspreken 

over wat wij zien en ervaren. We zien nu dat veel mensen in ziekenhuizen ontslag nemen. Ik vraag mij 

af of dit mensen zijn die twijfels hebben over de vaccinaties tegen corona. Ik ben mij ervan bewust dat 

dit gentherapie is. Toch wordt constant gesproken over vaccins en op die manier eigenlijk verkocht. 

Wanneer ik als verpleegkundige in opdracht van een arts medicijnen uitdeel, moet ik dat aan de 

patiënt uitleggen. Ik moet uitleggen wat de risico’s zijn. Dat wordt bij coronavaccinaties niet gedaan, 

met alle gevolgen van dien. Dit zien we nu al langere tijd in de maatschappij en het baart me ernstig 

zorgen dat mensen daar de dupe van worden. Ik vind dat erg moeilijk om te zien. Nog los van alle 

bijwerkingen, waar naar mijn mening veel te weinig aandacht voor is, weten we ook dat men ook 

gevaccineerd het coronavirus nog kan overdragen. Wat we zien is een strategie om de prikken te 

verkopen. De minister zit op de stoel van de arts, waar hij eigenlijk niet hoort te zitten. Daar heb ik 

twijfel over.  

In het algemeen is het zichtbaar dat mensen steeds meer te lijden hebben. Dagbesteding is een van de 

belangrijkste dingen voor mensen. We zien een toename van depressieve klachten en zelfs suïcidale 

gedachten en/of gedrag door het verlies aan dagstructuur. Ik vraag mij af wat de gevolgen zijn van de 

maatregelen en vind dat dit niet voldoende in kaart wordt gebracht. De gevolgen voor kinderen en 

tieners zijn ook zeer zorgelijk. Je zal nu maar zestien of zeventien jaar zijn. Ik maak mij ernstig zorgen, 

ook over de gevolgen die dit nog gaat hebben op middellange tot lange termijn. Dat is in mijn ogen erg 

onderbelicht.  

Wat is uw ervaring met ivermectine? 

Begin november kreeg mijn oudste zoon wat klachten. Hij is toen positief getest voor corona. Een 

aantal dagen daarna kregen mijn vrouw en ik ook klachten. Ook wij werden positief getest. We wilden 

eerst aankijken hoe het zou gaan. Ik heb in die dagen ook overleg gehad met mijn huisarts en naar 

ivermectine gevraagd. Vanwege het negatieve advies omtrent ivermectine was zij daar geen 

voorstander van. Ze toonde zich niet bereid dit voor te schrijven. Er zou te weinig over bekend zijn. Zij 

adviseerde paracetamol en een saturatiemeter voor als de benauwdheid op zou lopen. Als de 

saturatie onder de 90% zou zakken zou er een huisarts langskomen om in te schatten of wij naar het 

ziekenhuis moesten. De saturatie is echter nooit onder de 90% gezakt. 

Wij hadden wel het gevoel dat wij in de steek werden gelaten. Het off label voorschrijven van 

medicatie is, ook in de psychiatrie, erg gebruikelijk. Ik heb begrepen dat daar in het geval van 



ivermectine een boete op staat. Dat begrijp ik niet.  

Het ziekteverloop leek aanvankelijk leek mee te vallen, maar de klachten werden toch heftiger dan ik 

aanvankelijk had verwacht. Ik heb dat wel onderschat. Ik moet zeggen dat ik de 

benauwdheidsklachten niet herken van gewone griep. Deze werden ook steeds erger. Het is mij toen 

gelukt om via via aan ivermectine te komen. Dit werd geleverd in combinatie met 

vitaminesupplementen en zink. Ik heb vraagtekens bij het feit dat er zo weinig aandacht is voor het 

belang van vitaminen. 

Ik kreeg ivermectine binnen op zaterdag. Wij waren toen een kleine week ziek. Mijn vrouw is er toen 

meteen mee begonnen, omdat zij zieker was dan ik. Die nacht ben ik er echter ook mee begonnen, 

omdat ik weer meer benauwdheidsklachten kreeg. Ik heb die nacht de eerste dosis genomen en 

dezelfde nacht voelde ik de benauwdheid al aanzienlijk minder worden. Na een paar dagen was ik 

bijna klachtenvrij. Alleen in de avond had ik nog benauwdheidsklachten. Mijn vrouw is langer slecht 

gebleven. Ze was erg benauwd, lag veel op de bank en hoestte veel. We hebben de huisarts nog 

gebeld en (uit paniek) ook een keer 112. Echter, op dag zes na het beginnen met ivermectine zakte 

ook bij mijn vrouw de koorts. De volgende dag zat ze rechtop op de bank. Weer een dag later had ze 

haar reguliere kleren weer aan. Daarna verbeterde elke dag haar conditie en is er zowel bij mij als bij 

mijn vrouw geen sprake van long covid. Wij hebben geen klachten meer. Ook onze jongens hebben 

geen resterende klachten.  

 

Ik wil erbij zeggen dat wij gelovig zijn en dat wij in deze periode om extra gebed hebben gevraagd. Ons 

geloof is echter niet de reden waarom wij aan de coronavaccinaties twijfelen. Ik ben niet tegen 

vaccinaties in het algemeen. Ik geloof dat vaccinaties erg nuttig kunnen zijn, maar deze hebben een 

erg snelle ontwikkeling doorgemaakt waarbij inmiddels allerlei twijfels zijn ontstaan over wat erin zit 

en wat de bijwerkingen kunnen zijn. 

Wat vindt u ervan dat mw. A. Kant zegt dat de vaccins veilig zijn gebleken? 

Je moet kijken wat de praktijk laat zien. Er is inmiddels al weken oversterfte. Ik heb zelf ook meerdere 

keren geprobeerd melding van bepaalde zaken te doen bij het Lareb. Echter is dat een nogal 

intimiderend formulier dat lastig in te vullen is en dat ongeldig is zodra er gegevens ontbreken. Het is 

dus niet verbazend dat er sprake is van onderrapportage.  

Voelt u zich voldoende voorgelicht door het Lareb over de coronavaccinaties en de mogelijke 

bijwerkingen? 

Alle officiële informatie heeft dezelfde strekking. Ik heb daarvan kennis genomen en in principe kan 

men wel meldingen doen van bijwerkingen. Ik denk dat het Lareb drempelverhogend werkt in deze. Ik 

voel mij niet voldoende voorgelicht door de officiële instanties over deze vaccins.  

Wat ik erg schokkend vind is het feit dat er tijdens de eerste drie maanden van de proeven met het 

Pfizer vaccin 1200 overlijdens hebben plaatsgevonden. Er hadden 44.000 mensen deelgenomen. Dit is 

gebleken uit papieren die Pfizer recent onder druk heeft moeten vrijgeven. Ik vind dat heftige cijfers. 

Ik vind het zorgelijk dat het gesprek hierover niet gevoerd wordt. We zien in deze tijd dat het 

vertrouwen van burgers in de overheid afneemt. Dat komt door dergelijke dingen.  

Ik ben blij dat er artsen zijn die naast de bestaande protocollen ook iets anders durven te proberen om 

mensen te helpen. Dat is hun drijfveer. Er zijn behandelmogelijkheden en daardoor vervalt de 

noodzaak voor het vaccin enigszins.  

Ik vind ook dat het verstandiger zou zijn geweest wanneer er gebruik zou worden gemaakt van “oude” 

vaccintechnieken. Echter weet ik te weinig over dit vaccin en hoor ik teveel negatieve verhalen. Omdat 

er ook alternatieven bestaan, laat ik mij dus niet vaccineren met dit middel. Je hebt maar een lichaam 

en ik ben daar zuinig op.  



In mijn werk in de psychiatrie willen wij voorkomen dat mensen moeten worden opgenomen. Dat is in 

de geneeskunde in het algemeen logisch: je wilt niet dat mensen in het ziekenhuis moeten worden 

opgenomen. Vroege behandeling is daarom altijd erg belangrijk. Ik vind het zeer zorgelijk dat hiervoor 

geen aandacht is.  

Ik vind dat wij ons hierover moeten uitspreken, omdat het mensenlevens kan redden en ervoor kan 

zorgen dat de overbezetting op de intensive cares verdwijnt. Ik zie niet in waarom een bewezen veilig 

medicijn dat een Nobelprijs heeft gewonnen niet wordt voorgeschreven. Ik vind dat dit niet ongestraft 

kan blijven. Volgens mij is dit een misdaad tegen de mensheid op grote schaal. De overheid heeft niet 

het beste met ons voor. Het ene schandaal volgt op het andere. Het vertrouwen in de overheid 

verdwijnt doordat er van alles verdoezeld wordt. Rechtszaken lijken vrijwel altijd in het voordeel van 

de overheid besloten te worden.  

Ik wil niet dat mensen lijden. Ik kan heel moeilijk aanzien dat mensen ter goeder trouw vaccins nemen 

terwijl er een medicijn bestaat dat beproefd is en dat werkt. Het gaat mij erom dat mensen niet de 

zorg moet worden ontnomen die er feitelijk voor hen is. Ik zit hier ook voor mijn medemens. Het laat 

mij niet onbewogen wat er gebeurt.  
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