VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE
Naam: Hanny Bosman - Boon
Geboortedatum: 23 mei 1959
Geboorteplaats: Sliedrecht
Beroep: toezichthoudster zwembad, schoonmaker (beide op een vakantiepark)
De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:
Vrijdagavond 30 juli had ik gewerkt in slecht geventileerd zwembad. ’s Nachts was ik hoesterig en wat
benauwd in de luchtpijp. Zondag 1 augustus was dit nog steeds hetzelfde. Zondagochtend heb ik het
zwembad nog wel schoongemaakt, maar ik was niet fit. Maandag 2 augustus kreeg ik ook wat
verhoging erbij: 37.8. Ik heb mij ziekgemeld op werk. Ik vermoedde toen nog een astma-aanval, door
de chloordampen. Dit had ik eerder gehad namelijk. Dinsdag 3 augustus had ik een afspraak bij de
huisarts, omdat ik wilde weten of er een bronchitis achter zat. Ik meldde dat ik géén corona test wilde,
en of mijn luchtwegen beluisterd konden worden omdat ik zeker wilde weten dat ik geen bronchitis
had. Ik mocht komen, maar via de zij-ingang. De huisarts was helemaal ingepakt als een
maanmannetje. Ik mocht niks aanraken. Vervolgens heb ik mijn verhaal verteld. De huisarts uitte toch
haar zorgen dat ik vermoedelijk corona had. Vervolgens vroeg ze me waarom ik geen PCR test wilde. Ik
legde uit dat a) De testen onbetrouwbaar zijn, veel vals positieven geven, geen onderscheid maken in
actief virus en virusresten, dus geen besmettelijkheid kunnen vaststellen en b) ik geen staafje met
ethyleen-oxide in mijn neus wil. Vervolgens mocht ik de bijsluiter bekijken van de wattenstaaf, en daar
stond geen ethyleenoxide op vermeld. Dus vond ze mijn bezwaar ongegrond. Daarnaast vond de
dokter dat ik ook rekening moest houden met mijn man met COPD en met mijn kinderen die een
chronische aandoening hebben en daardoor kwetsbaar zijn. Ze probeerde nog een keer: “Maar wat áls
je nou wèl corona hebt, wat dan?” Ik zei,“nou, schrijf je dan HCQ of ivermectine voor?” Haar antwoord
was nee. Ze legde uit hoe gevaarlijk HCQ was voor hartklachten; ivermectine ging ze niet op in.
Vervolgens vroeg ik “dus wat als ik dan positief ben? Is het enige wat je me dan kunt bieden: meer
pufjes gebruiken, paracetamol en in quarantaine?” Ze zei: “Ja en je saturatie opmeten, en tijdig
ingrijpen als je saturatie daalt.” Ik vroeg opnieuw: “Maar dus geen HCQ of ivermectine?” Antwoord:
“Nee.” Ik vervolgde: “In dat geval heb ik kinine oftewel kinabast in huis.” Ik heb echt mijn poot stijf
moeten houden, want we raakten in een empasse. Uiteindelijk zei ik: “Ik blijf bij mijn besluit, ik wil
géén PCR test, ik wil prima in een bakje rochelen maar meer niet. Als u mij hierdoor niet verder wilt
onderzoeken, dan respecteer ik dat, en dan ga ik nu weer.” Uiteindelijk heeft ze wel mijn luchtwegen
beluisterd, en mijn hart, en mijn saturatie gemeten en temperatuur opgemeten. Ze hoorde niets wat
op bronchitis duidde. Saturatie was goed, en mijn temperatuur, was bijna normaal. Ik kreeg nog op
mijn hart gedrukt dat ik in quarantaine moest en ben weggegaan.
Woensdag 4 augustus: ik was nog gammel en licht benauwd, maar schreef dat toe aan de
chloordampen van die vrijdag, dat was me al eerder gebeurd. Er was personeelstekort, dus ik ben
gaan werken. Ik zou die dag van 9:00 tot 20:30 werken. Gedurende de dag werd ik steeds vermoeider,
ik moest steeds even zitten, ik had geen eetlust. Rond 18:00 had ik hartkloppingen en was zó moe dat
ik een manager belde dat ik afgelost moest worden. Om 19:00 ben ik naar huis gegaan, en bleek ik
over de 40 graden koorts te hebben. Hierna werd ik erger benauwd en begon het hoesten. De hoge
koorts bleef, ik bleef benauwd en hoesten en had geel gekleurde waterige ontlasting en geen eetlust.
Ik paste het protocol met supplementen toe van Dr. Rob Elens.
Vrijdag – zaterdag 6/7 augustus begonnen de rest van de gezinsleden ook ziek te worden.
Zaterdagavond, 7 augustus, ziekte dag 4/5 heb ik gemaild naar Zelfzorg-covid19 en het artsencollectief
voor hulp in de vorm van ivermectine. Maandagochtend 9 augustus heeft een kennis van ons 1 doosje

met 4 tabletjes a 3 mg ivermectine kunnen bemachtigen voor mij. Echter, omdat iedereen ziek was
hebben we gedeeld. We hebben allemaal 1 tabletje genomen naast alle supplementen en
paracetamol en dubbele pufjes. Hierna ging bij mij de koorts wat naar beneden en bleef het onder de
40 graden. Ook bij de anderen zakte de koorts beduidend. Maar ik kon ahw niet verder ademen dan
mijn middenrif en hoestte veel slijm op. Ik had ook geen reuk. Han (mijn man) had andere
symptomen: hij hoestte erg, ook veel slijm, en had ook koorts en geen reuk, maar hij had vooral heel
hevige hoofdpijn, en een soort neuropatische pijn die heel hevig was, in de huid van zijn hoofd, nek,
schouders en rug. De beide dochters hadden last van hoesten, koorts, vermoeidheid en reukverlies.
Wij kregen een antwoord via de mail van een arts van Zelfzorg Covid-19 die bereid was middels een
telefonisch passantenconsult een kuur ivermectine en ook doxycycline voor te schrijven. Ik moest daar
akkoord voor geven, een formulier invullen en opsturen en 30 euro betalen. Vervolgens kreeg ik per
post een recept opgestuurd met gebruiksadvies. Dat recept kon ik mailen naar een apotheek elders in
het land, dat is de énige apotheek die dit wil en durft te leveren.
Dinsdag 10 Augustus: ingevuld formulier opgestuurd naar de arts.
Donderdag 12 augustus : recept ontvangen van de arts en doorgemaild naar de apotheek.
Vrijdag 13 augustus: Ivermectine en doxycycline ontvangen van de apotheek. Wij kregen een
ivermectinekuur van 5 dagen en een doxycyclinekuur van 10 dagen. Han was inmiddels erger ziek
geworden. Hij had geen hogere koorts maar wel vooral veel pijn en hoesten. Dus wij zijn beiden met
de kuren begonnen op Vrijdag 13 augustus. Voor mij was dat ziektedag 11/12; voor Han was dat
ziektedag 7. We hebben de arts gemaild of er ook een kuur voor Han kon worden uitgeschreven en dit
werd ingewilligd, en zo konden we beiden onze kuren afmaken. 2,5 dag na het beginnen met de
ivermectine en doxycycline ging de koorts weg en zette het herstel in. Ik ben er van overtuigd dat als
wij meteen hadden kunnen beginnen met de ivermectine, we niet zo ziek waren geworden, en we niet
zo verzwakt waren geraakt. Inmiddels zijn we 4 maanden verder, en ik (Hanny) werk nog steeds niet
full time. Toch ben ik dankbaar dat ik met deze medicatie ben geholpen, want anders had het nog veel
langer doorgesleept, en vooral Han had zoveel pijn, en hoestte zo erg. Ik denk dat het ons herstel
zeker bespoedigd heeft, We hebben géén bijwerkingen ondervonden van de medicatie. Ook zijn we
dankbaar dat we natuurlijke immuniteit hebben kunnen opbouwen op deze manier. Een vervangende
huisarts in eigen praktijk doet de nacontrole. We hebben een verwijzing gehad voor een corona
hersteltraject bij fysiotherapieketen Fysio Physics. Dan kunnen we revalideren middels de
basisverzekering. Zonder dat traject weet ik niet hoe ik er aan toe was geweest, want ik kon nog
steeds niet voorbij mijn middenrif ademen. Hun aanpak helpt daar enorm bij.
Het blijkt dat corona ook het bindweefsel vastzet rond middenrif en organen, zoals darmen en lever.
Dit belemmert enorm in de longinhoud. Toen ik begon moest ik tijdens een trap oplopen twee keer
pauzeren. Nu loop ik twee trappen op, en moet dan eventjes op adem komen, en dan gaat het weer.
Als ik moe werd, kreeg ik bijvoorbeeld buikpijn, welke ik alleen maar kon vergelijken met “harde
buiken aan het eind van een zwangerschap.” Dit bleek te komen door vastzittende fascia.
Ik ben de afgelopen vijftien jaar voorzichtig geworden met het vertrouwen van de overheid. Mijn man
en ik hebben beiden jarenlang de griepprik gehaald. Mijn man had in die tijd elke winter een
longontsteking. Sinds hij gestopt is met de griepprik, heeft hij hier geen last meer van. Ook onze
kinderen waren altijd erg ziek na vaccinaties.
De vaccinatie tegen COVID-19 neem ik om verscheidene redenen niet. Ik vind het gevaarlijk dat het
proces zodanig versneld is. Bovendien heb ik vanuit mijn christelijke geloof bezwaar tegen het feit dat
voor veel vaccinaties, waaronder het vaccin tegen COVID-19, genetisch materiaal van geaborteerde
foetussen wordt gebruikt. Het moet echter duidelijk zijn dat ik niet tegen vaccinaties of medicijnen in

het algemeen ben. Het is alleen mijn opvatting dat artsen tegenwoordig geen geneeskunde meer
studeren, maar eigenlijk medicijnen: alles draait om medicatie en vaccinaties.
Ik heb mijn vervangende huisarts verteld dat ik ivermectine heb gebruikt en het protocol heb gevolgd.
Hij heeft dit ter kennisgeving aangenomen. Met mijn eigen huisarts heb ik geen contact meer gehad.
Als en wanneer ik haar nog te spreken krijg, zal ik het haar zeker vertellen. Ik heb echter wel gemerkt
dat zij erg nauwgezet doet wat de overheid voorschrijft en erg diep in de angst voor het coronavirus
zit. Dat vind ik storend, en is ook deel van de reden waarom ik hier vandaag zit.
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