Niet gevaccineerde kinderen blijken veel minder vaak ziek te zijn
Vaccinaties blijken de algehele gezondheid van
kinderen permanent aan te tasten.
Uit een internationaal onderzoek onder tot nu toe 8157
deelnemers blijkt dat kinderen die geen vaccinaties
hebben gekregen veel minder vaak én veel minder
ernstig ziek zijn dan kinderen die wél zijn ingeënt.
Daarnaast lijden een veel lager aantal
ongevaccineerde kinderen aan tegenwoordig veel
voorkomende aandoeningen zoals allergieën, AD(H)D,
hyperactiviteit, autisme, slaap- en
concentratieproblemen en migraine.
Een recente Duitse (KIGGS) studie onder 17.461
kinderen in de leeftijd tussen 0 en 17 jaar wijst uit dat astma (4,7%), hooikoorts (10,7%) en
neurodermatitis (huidaandoeningen, 13,2%) in het Westen relatief veel voorkomende ziekten zijn.
Deze percentages verschillen overigens per land; zo is het percentage Amerikaanse kinderen dat lijdt
aan astma 6%, tegenover 14% - 16% in het veel dunner bevolkte Australië. Onder niet gevaccineerde
kinderen komen astma (2,5%), hooikoorts (2,5%) en neurodermatitis (7%) echter veel minder vaak
voor.
40% van de in de KIGGS studie onderzochte kinderen tussen 3 en 17 jaar werd blootgesteld aan
minstens één test op 20 veel voorkomende allergieën. 22,9% bleek een allergische ziekte te hebben.
Alhoewel er geen bloedtesten werden verricht, is dit percentage onder niet gevaccineerde kinderen
10%.
Aandoeningen zoals ADD en hyperactiviteit zijn in het Westen een steeds groter probleem geworden.
In Duitsland lijdt 7,9% van de kinderen aan ADHD en zit nog eens 5,9% van de kinderen op de grens.
Uit het onderzoek blijkt dat ongevaccineerde kinderen hier veel minder vaak last van hebben: slechts
1% lijdt aan ADD en 2% aan hyperactiviteit. Daarnaast zijn slechts 4 van alle aan het onderzoek
deelnemende ongevaccineerde kinderen zwaar autistisch. Eén van deze 4 testte zeer hoog op de
aanwezigheid van zware metalen in het lichaam (kwik, aluminium, arsenicum) en van een andere
testte de moeder zeer hoog op de aanwezigheid van kwik, een in veel vaccins gebruikte hulpstof.
Enorme verschillen
Als gekeken wordt naar andere ziekten zijn de verschillen even groot en soms zelfs nog groter. De
KIGGS studie wees uit dat 12,8% van de Duitse kinderen herpes heeft en 11% lijdt aan middenoor
ontstekingen. Bij ongevaccineerde kinderen komt herpes echter amper voor (minder dan 0,5%);
tevens hebben ze veel minder vaak last van middenoor ontstekingen (2%, en 6,75% slechts zelden).
En wat te denken van wratten, iets waar 5-10% van de kinderen tussen 4 en 6 last van heeft en zelfs
15%-20% van de 16 tot 18 jarigen. Van de niet ingeënte kinderen heeft slechts 3% last van wratten.
Problemen met de fijne motoriek (1,41%), groeistoornissen (1,46%, en 3,09% slechts zelden),
gebitsproblemen (2,53% en 1,5% slechts zelden) en scoliose (1,5%) komen eveneens maar heel
weinig voor onder ongevaccineerde kinderen.
Volgens de officiële cijfers lijdt maar liefst 23,5% van de Amerikanen aan een auto-immuunziekte.
Voor kinderen is dit percentage 7%. Diabetes treft 0,2% van de kinderen onder de 20 (niet
gevaccineerden: 0,07%). Volgens de KIGGS studie is dat in Duitsland 0,1%. Epilepsie treft 3,6% van
de kinderen (niet gevaccineerden: 0,33% en 0,25% slechts zelden); 1,7% lijdt aan een
schildklierziekte (niet gevaccineerden: 0,09%).
Getuigenissen van ouders van ongevaccineerde kinderen
Veel ouders die aan het onderzoek meededen deden een aantal opmerkelijke constateringen en
uitspraken. Enkele voorbeelden:
'Ik ben 27 jaar oud en volledig ongevaccineerd. Ik ben zeer gezond en wordt hooguit één keer 1 a 2
jaar verkouden.'
'Mijn zoon is vrijwel volledig gevaccineerd, mijn dochter niet. Recent kwamen ze allebei in contact met
een ingeënt familielid. Mijn zoon en ik kregen de kinkhoest. Bij mijn zoon duurde dat zoals verwacht

veel langer; hij heeft door zijn vaccinaties namelijk allerlei gezondheidsproblemen gekregen. Mijn niet
gevaccineerde dochter hoestte tijdens deze hele periode slechts één keer, en de tweede keer dat wij
eraan werden blootgesteld zelfs helemaal niet.'
'Ik ben één van de 10 kinderen van dezelfde ouders. Geen van ons heeft vaccinaties gekregen. Onze
leeftijden variëren van 38 tot 59 jaar. Wij kregen allemaal kinderziektes die ons immuunsysteem
versterkten. Van onze eigen kinderen werden de meesten eveneens niet ingeënt. Géén van de
ongevaccineerde kinderen in onze familie heeft ernstige ziekten.'
'Mijn 3 jaar oude kind zit in een klas voor 5-jarigen en loopt zelfs daar op voor. In tegenstelling tot veel
van haar vriendinnen is ze bij lange na niet zo vaak ziek geweest. De gezondheid van haar twee
oudere broers en zussen is wel beschadigd door vaccinaties. Na 6,5 jaar moeten zij hier nog steeds
van herstellen.'
'Mijn drie ingeënte kinderen zijn tijdens hun eerste 2 levensjaren heel vaak ziek geweest en leden aan
oorinfecties waar de arts constant antibiotica voor gaf, dat echter de eerste keer nooit hielp. Deze
infecties waren pas na 3 antibiotica kuren verdwenen. Ondertussen hadden ze diarree en candida
luieruitslag gekregen. Ook werden ze van ieder virusje ziek, hadden ze diverse keren
keelontstekingen en kregen ze last van huidaandoeningen. Mijn niet gevaccineerde kind is echter
nooit ziek geweest, op een licht verkoudheidje na, had nooit oorontstekingen en ook geen
huidaandoeningen.'
'Wij hebben onze kinderen om diverse redenen niet laten vaccineren. Wij leven op een kleine boerderij
in het midden westen en hebben nooit geprobeerd een antiseptische omgeving voor hen te creëren. In
de warmere maanden (temperatuur boven het vriespunt) dragen ze zelden schoenen. Hierdoor lopen
ze regelmatig snijwonden op door metaal, glas, et cetera. Toch hebben ze nooit enige
noemenswaardige infecties gehad. Ook worden ze door allerlei dieren gebeten, zoals katten, muizen,
slangen en allerlei insecten, zonder dat ze bijwerkingen krijgen. Ze hebben allemaal borstvoeding
gehad, en geen van de laatste 8 kinderen is ooit bij een dokter geweest.'
'Zijn volledig gevaccineerde zusje stierf toen ze 5 was, 2 weken nadat ze veel symptomen van
kwikvergiftiging kreeg, inclusief eczeem, melkallergie en hypotonische perioden met verwijde pupillen.
Ze kreeg de diagnose wiegendood, maar ik weet dat het door de vaccinaties kwam. Zelf kreeg ik ook
een ernstige reactie op het pokkenvaccin en hebben wij in de familie meer gevallen van hevige
reacties op vaccinaties. Mijn ongevaccineerde zoon heeft nog nooit antibiotica nodig gehad, heeft nog
nooit een oorinfectie gekregen en hoeft al sinds zijn 2e niet meer naar een dokter toe.'
'Ik ben verbaasd over haar algehele gezondheid als je die vergelijkt met kinderen van haar eigen
leeftijd. Ze krijgt dezelfde verkoudheid en griep, maar heeft daar extreem veel minder last van dat de
andere kinderen, die lijden aan ernstige infecties en daarvoor allerlei medicijnen krijgen
voorgeschreven.'
'Mijn vader is een Doctor of Medicine en toen het tijd was om mijn dochter te vaccineren adviseerde
hij, na het inentingsprogramma te hebben gelezen, het niet te doen. Als kind was ik zelf astmatisch en
mijn vader was bezorgd voor de gevolgen van de vaccinaties voor haar. Nu is ze een supergezonde
tiener die nog nooit antibiotica nodig heeft gehad, zonder problemen door alle griepseizoenen
heenkomt en een supersterk immuunsysteem heeft. Hetzelfde geldt voor haar broer.'
'Wij hebben drie onvoorstelbaar gezonde kinderen in ons gezin die allen zeer effectieve professionals
zijn geworden. Ze hebben nooit last gehad van hoofdpijn, neusbloedingen, vaginale infecties,
darmproblemen... niets van al die veel voorkomende zaken waarvan de mensen geloven dat deze
normaal zijn, maar in feite tekenen van ziekten zijn.'
'Vertrouw op een sterk immuunsysteem. Gebruik natuurlijke voeding, homeopathie, vitamine C en
kruiden om het immuunsysteem te versterken. Mijn kind heeft waterpokken, Mexicaanse griep en
kinkhoest gehad, maar zonder ernstige complicaties.' (1)
Het onderzoek is een doorlopend project, waar iedereen aan kan meedoen door bijvoorbeeld deze
vragenlijst in te vullen.
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