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Betreft: 17000 meldingen menstruatiestoornissen - Onderzoeken 
onvruchtbaarheid/verminderde vruchtbaarheid 
 
 
Geachte mevrouw Kant, 
 
Vandaag troffen wij het ongetwijfeld bij u bekende nieuws artikel van de NOS aan, waarin er 
gewag wordt gemaakt van 17.000 meldingen van menstruatiestoornissen na vaccinatie. 
 
U geeft aan dat het aantal meldingen zo hoog is, dat het is overgedragen aan het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).  
 
Op 9 september jongstleden brachten wij als Commissie een bezoek aan uw kantoor. Daar 
hebben wij onze zorgen kenbaar gemaakt over de bijwerkingen en sterfgevallen na 
vaccinatie die bij het meldpunt vaccinatie van de buiten parlementaire 
onderzoekscommissie binnen waren gekomen. 
 
Ook hebben wij u daar gemeld dat er bij ons vele honderden meldingen van 
menstruatiestoornissen, bloedingen en doorbraakbloedingen waren gemeld. 
 
Wij hebben al deze meldingen, inclusief de overlijdensgevallen en andere bijwerkingen aan u 
aangeboden. U heeft echter geweigerd deze meldingen in ontvangst te nemen. 
 
Wij wijzen u erop dat kostbare tijd verloren is gegaan sinds wij op 9 september een bezoek 
aan nu brachten 
 
In het artikel van NOS spreekt u over onderzoeken die aantonen dat de vaccins niet tot 
verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid leiden. Wij hebben u op 9 september 
jongstleden op de hoogte gebracht van vele miskramen die bij ons gemeld zijn in de 
beginperiode maar ook gevorderde periode van zwangerschappen. 
 
Bij deze vragen en zonodig sommeren wij u kenbaar te maken en openbaar te maken waar 
de onderzoeken naar de verminderde vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid uit bestaan. Wij 
vragen u inzage in deze onderzoeken. 
 
Bij het meldpunt vaccinatie van de Commissie zijn intussen 2601 overlijdensgevallen na 
vaccinatie gemeld. Het betreft hier bijna 200 overlijdensgevallen van personen tussen de 12 
en 20 jaar oud. Voorts meer dan 1000 overlijdensgevallen van personen tussen de 20 en 50 
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jaar oud. Het betreft hier personen zonder onderliggend lijden en zonder medische 
geschiedenis. 
 
Tijdens ons bezoek op 9 september gaf u aan onze meldingen niet in ontvangst te kunnen 
nemen vanwege privacy redenen. U was echter ook niet bereid de meldingen op anonieme 
basis in ontvangst te nemen. U gaf aan dat al deze mensen opnieuw moesten melden, maar 
dan bij het Lareb. 
 
Uw herhaalde optredens In de media waarin u de veiligheid van de vaccins benadrukt en 
wijst op onderzoeken die niet openbaar worden gemaakt zijn ons een doorn in het oog. 
 
Ons bezoek aan u en ons bezoek aan het ministerie van VWS zijn zonder resultaat gebleven. 
Wanneer u de meldingen werkelijk serieus neemt, neemt u deze meldingen alsnog aan en 
doet daar intensief onderzoek naar.  
 
De ondoorzichtige wijze waarop u uw onderzoek verricht, zonder aan te geven of de 
meldingen van overlijden die bij uw instantie worden gedaan direct, indirect of geen 
verband houden met de vaccins is onverantwoordelijk. 
 
Uw eis dat alle melders die bij ons gemeld hebben opnieuw moeten melden bij het Lareb 
laat zien dat u geen urgentie toekent aan de meldingen die bij ons binnen zijn gekomen. 
 
Samenvattend verzoeken wij u op korte termijn tot een nieuw gesprek waarin u de 
meldingen die bij ons zijn binnengekomen aanneemt en op transparante wijze onderzoekt. 
 
Op dit moment werkt de Commissie aan een rapport over de vaccinaties en de vaccins. De 
overlijdensgevallen, de bijwerkingen en uw weigering deze meldingen die bij ons binnen zijn 
gekomen aan te nemen, zullen deel uitmaken van dit rapport. Wij zullen dit rapport ook 
aanbieden aan het Internationaal Strafhof. 
 
Wij hopen dat u alsnog uw verantwoordelijkheid neemt en een diepgaand onderzoek in zal 
stellen naar de veiligheid van de vaccins en naar de bij ons binnengekomen meldingen. 
 
In afwachting van uw spoedige uitnodiging, 
 
Pieter Kuit & Jade Kuit 
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