
Naam: ………… 

Adres: …………. 

Postcode en Woonplaats: …… ……………….. 

Land: ……………….. 

 

 

Datum: …………………. 

 

 

KENNISGEVING VAN VOORWAARDELIJKE AANVAARDING 

 

 

Geachte huisarts/dokter, 

 

Hartelijk dank uw hartverwarmende bezorgdheid over mijn gezondheid. 

 

Ik ben dan ook gaarne bereid,  het door u voorgestelde vaccin………………..(naam vaccin) 

te nemen, op voorwaarde dat u mij het volgende kan overhandigen. 

 

1. Op zijn minst één dubbel blind, placebo gecontroleerde studie dat de effectiviteit en 

veiligheid van dit vaccin bewijst. 

2. Wetenschappelijk bewijs, van iedere willekeurige studie, die de lange termijn 

effectiviteit en veiligheid van het vaccin garandeert. 

3. Wetenschappelijk cijfers die bewijzen dat een vermindering van het aantal ziekte 

gevallen op ieder moment in de geschiedenis, toe te schrijven is aan de vaccinatie van 

een volk. 

4. Wetenschappelijke verantwoording over, hoe het injecteren van bewezen neurotoxines 

in een menselijke lichaam de gezondheid van een mens kan bevorderen en ziekte kan 

voorkomen. 

5. Wetenschappelijke verantwoording over het voorbijgaan aan de ‘port de entreé van het 

menselijk lichaam voordelen heeft en,  hoe het injecteren van virussen en andere 

ziekteagens direct in de bloedbaan, het immuunsysteem bevordert en toekomstige 

infecties kan voorkomen. 

6. Wetenschappelijke verantwoording over hoe het vaccin voorkomt dat virussen 

muteren. 

7. Wetenschappelijke verantwoording dat het vaccin een virus infectie kan voorkomen in 

een individu dat besmet is met een ander virus dan de virus samenstelling waarvoor 

het vaccin bedoeld was. 

 

Tot slot, omdat ik begrepen heb dat de ontvanger van het vaccin, het risico loopt ontvankelijk 

te worden voor een hele reeks ziektes en ziekelijke condities, wordt u ook gehouden aan het 

retourneren van de bijgevoegde aansprakelijkheidsverklaring, ingevuld en ondertekent in het 

bijzijn een getuige. 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn binnen het substantiële en onderbouwde bewijs, van de 

bovengenoemde eisen, binnen 7 dagen na dato te overhandigen. Onvermogen om aan deze 

eisen te voldoen, betekent dat zulke bewijzen niet bestaan en dat het uw medisch, 

professionele mening is, dat uw voorgestelde vaccin niet veilig is. 

 

Hoogachtend, 


