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Naam: Bart Leendert van Neerbos 

Geboortedatum: 25 maart 1958 

Geboorteplaats: Vlaardingen 

Beroep: zelfstandig ondernemer 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik ben niet gevaccineerd tegen COVID-19 omdat ik denk dat ik een goed immuunsysteem heb en de 

infectie dus goed aan kan. Ik heb het idee dat ik door elke infectie die ik doormaak sterker word. Ik 

geloof ten eerste in mijn eigen kracht. Ik ben geen antivaxxer, maar ik geloof niet in de COVID-19 

vaccins. Het zou geen vaccin mogen heten, want het is genetische manipulatie die nog nooit eerder is 

toegepast. Ik vertrouw het niet. Als ik mijn eigen verstand gebruik, vind ik dat het niet kan wat hier 

gebeurt. De effectiviteit op de lange termijn en de bijwerkingen zijn onvoldoende onderzocht. Dat 

stuit mij zeer tegen de borst. 

18 november jl. voelde ik mij niet lekker worden, o.a. moeheid. De dag erna werd dat sterker, o.a. 

grote vermoeidheid, spierpijnen, hoesten, versuft e.d. Ik kon niet helder denken. Later op de dag ging 

ik ziek naar bed.  

Er komt koorts bij, spierpijnen, vooral in bovenbenen, meer hoesten, hoofdpijn, keelpijn, verkoudheid, 

moeheid e.d. Een COVID-19 zelftest gaf een positieve uitslag. Op 20 november heb ik mijzelf door de 

GGD laten testen en die was positief. (Waarschijnlijk was ik aangestoken door een vriend ongeveer 

een week ervoor. Hij werd eerder ziek en testte positief.)  

De dagen erna loopt mijn temperatuur gedurende de dag steeds hoog op: ’s ochtends 38.8 en ’s 

avonds rond de 39.7. Op 24 en 25 november 39.9. Ik voelde me echter niet koortsig en heb het met 

een tweede thermometer nog nagemeten, maar deze hoge temperaturen klopten.  

De symptomen bleven aanhouden en op 27 en 28 november was de koorts nog 39.5.  

Uiteindelijk ben ik toen op 28 november een ivermectine kuur van 5 dagen gaan volgen en tot mijn 

verrassing was 3 dagen later al (op 30 november) de koorts gedaald naar 38.3 en de 4e dag voelde ik 

mij helemaal niet meer ziek en was ook koortsvrij.  

Ik vond het een bijzonder resultaat en wenste dat ik de kuur eerder was begonnen. Mijn 

immuunsysteem is altijd prima geweest en ik had COVID al meteen gekregen in maart 2020 en ook in 

augustus 2021 en nu dus voor de derde keer. Hoewel ik het ook deze derde keer wel weer zelf had 

overwonnen was wel blij met de ondersteuning van ivermectine erbij. Dat maakte het makkelijker om 

te genezen, is mijn ervaring. Door deze drie besmettingen heb ik volgens mij nu een stevige 

immuniteit verworven tegen het volledige virus en ook via de slijmvliezen van neus, keel en longen. Ik 

voel me ook krachtiger dan voor de infectie.  

Met mijn moeder van 85 had ik ook een ivermectine ervaring. Zij werd vanaf de avond van 20 

november ziek, wat zich uitte in misselijkheid en geen eetlust. De volgende ochtend diarree erbij, 

vermoeidheid en lichte hoofdpijn. En de derde dag met hoesten en beginnende koorts. De volgende 

dag was zij ook duizelig en is flauwgevallen met een hoofdwond tot gevolg. Ik heb haar toen meteen 

de eerste dosis van een vijfdaagse ivermectine kuur gegeven met ook hydroxychloroquine erbij, 

samen met de gebruikelijke zink, vit-d en vit-c e.d. Die dag werd zij positief getest door de GGD, maar 

de dagen erna heeft zij geen verergering van de symptomen ontwikkeld. Geen koorts, longontsteking, 

lage saturatie, hoofdpijn, keelpijn of verkoudheid e.d. Wel had zij, naast geen trek in eten, spierpijn in 



haar middenrug en moeheid. Daar is het echter bij gebleven, volgens mij dankzij de vroege toediening 

van ivermectine. Zij is nu nog wel moe maar is er verder helemaal bovenop en negatief getest. Zij is 

ongevaccineerd, want liet zich 16 jaar geleden een keer verleiden tot de griepvaccinatie en werd 

prompt ziek, terwijl ze nooit ziek was. Daarna heeft ze verder afgezien van het jaarlijkse griepvaccin en 

heeft ook nooit meer griep gehad. Tot deze COVID symptomen. Nu ze COVID heeft overwonnen ziet 

ze er sterker uit dan daarvoor.  

Een ander voorbeeld is mijn schoonzus van 55, die kleuterjuf is op een basisschool. Zij kreeg meteen 

COVID op 12 februari jl. toen de scholen net weer open waren gegaan en werd 16 februari positief 

getest. Ze had 39.4 koorts, knallende hoofdpijn, spierpijn, hoestte, had het steeds koud, pijn in de rug, 

een vieze smaak in de mond, voelde zich zeer beroerd en slap e.d. Ze zegt zich nog nooit zo ziek te 

hebben gevoeld en werd er na een week wanhopig van. Zij heeft zich wel bij de huisarts gemeld, maar 

die raadde alleen paracetamol aan. Op 20 februari heb ik toen een hydroxychloroquine kuur voor haar 

geregeld. 21 februari was de koorts nog 39.4 met de andere klachten erbij, maar 24 februari waren 

deze plotseling verdwenen. Ze was koortsvrij en voelde zich stukken beter en opgeknapt. Ze was 

bijzonder blij met de kuur, na 12 dagen zo beroerd te zijn geweest. 

Een kennis van 64 wordt nu beademd en in coma gehouden, dus is er zeer slecht aan toe, maar nog 

steeds mag Ivermectine niet geprobeerd worden van het ziekenhuis. Hoe noemt u dit als het een 

dierbaar familielid betreft? 
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