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Informatie zoeken in het verleden







neuropathie
Hepatitis-B is een SOA,
dus zuigeling vaccinatie is onzin

astma

Voordelen van doormaken van de mazelen
wiegedood

onvruchtbaarheid

kwik

Te vroeg

Vaccin cocktails
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Inhoud

1. Artikel in de Lancet:              
BMR en Autisme

2. FDA geeft norm voor Aluminium
vaccins overschrijden die fors











We have identified a chronic enterocolitis 
in children that may be related to 
neuropsychiatric dysfunction. In most 
cases, onset of symptoms was after 
measles, mumps, and rubella 
immunisation. 

Further investigations are needed to 
examine this syndrome and its possible 
relation to this vaccine







Record linkage studies



Heikki Peltola e.a.    
Lancet 2 mei 1998 (351: 1327-28)

● Public Health Institute Finland
● BMR vaccinatie begon in 1982
● 3 miljoen dosis BMR (1982-1996)

● Geen aanwijzingen voor verband tussen BMR en 
darmafwijkingen en autisme in een 14-jaar prospectief 
onderzoek 



K M Madsen e.a.
N Engl J Med 2002; 347:1477-82

● Deense kinderen geboren 1991-1998
● Meer dan half miljoen kinderen

● Deense GBA
● Deense National Board of Health
● Deense Psychiatrisch Centraal Register

● Geen verband tussen de leeftijd op de tijd van de vaccinatie, de tijd 
verstreken sinds de vaccinatie, of de datum van de vaccinatie en de 
ontwikkeling van autisme



Kwik in vaccins

● Thimerosal of Thiomersal

● Conserveringsmiddel dat al tientallen jaren werd gebruikt
● Lage dosis kwik
● In verband met verontrustende verhalen in de media is dit 

veelal vervangen door andere middelen

● Nooit gezeten in BMR die in het Rijksvaccinatieprogramma 
zijn gebruikt



Time trend studie

● Zweden begon met BMR in 1986
● Geen verandering in de jaarlijkse incidentie van autisme na 

de introductie van BMR

● Zweden stopte met BMR die thimerosal bevatte in 1993
● Geen daling in jaarlijkse incidentie van autisme











Aluminium in giftige dosis

● FDA
Food and Drug Administration





Diatel

● 1996  10 dialyse patiënten overleden

● Uitgebreid onderzoek



drinkwater

Zeer schoon drinkwater

Waterfabriek
Reverse osmose uit zeewater



waterleidingbuizen





aluminium

● FDA advies

Intraveneuze toediening
Meermalen per week
Grote hoeveelheden

● Vaccins

Intramusculair of subcutaan
Enkele malen per leven
0,5 ml
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Vaccinverhalen op het internet

● Kwaliteit website
– kind kan een web-site maken
– geringe kosten
– geen keurmerk

● Name dropping (Lancet, FDA, professor)
● Appels met peren vergelijken
● Selectief citeren
● Originele artikel moeilijk te vinden
● Echo-en
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Vragen ?



Bedankt voor uw aandacht!


