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De tijd vliegt, er gebeurt veel en . . . er gaat nog veel
meer gebeuren . . .
De tijd gaat snel, gebruik haar wel…
Een oud spreekwoord maar eveneens bittere
waarheid. Het is alweer bijna eind september,
nog even en we wensen elkaar alweer het
beste voor het nieuwe jaar.
Nou An, zo ‘kennie-wel-weer’; maar gekheid is
niet nodig, zodra de nieuwsbrief de mailbox uit
is denk je: “Ziezo, klus geklaard,” maar voor je
het weet vraagt Barbera alweer om het volgende voorwoord.
We zijn al enige maanden in de prettige omstandigheden dat Barbera Smit ons helpt met
de beide nieuwsbrieven en daar zijn we o zo
blij mee
Barbera verzamelt de kopie en leest en verwerkt alles. Frank Bleeker laat nog even zijn blik
erover gaan, hier en daar even helpen, plaatsen op de site en ik mag iedereen daarna blij
maken met de mail met link naar nu deze versie.
O ja, mijn ogen vliegen ook nog even over het geheel voordat alles definitief op het internet
verschijnt en daarna laten we het los, op naar de volgende versie, namelijk: die voor de junioren waar ook heel veel ‘niet’ junioren heel blij mee zijn dankzij de bijdragen van de verschillende vaste medewerkers.
Er gaat nog veel meer gebeuren…
Ja, ja, we hebben een 7-tallig bestuur bij elkaar.
Aanhouders winnen maar dan heb je ook een fantastisch koppel bij elkaar, wonend van het
uiterste puntje van Limburg tot in het noorden van het land.
Een gevarieerd gezelschap maar allemaal met eenzelfde passie, namelijk samen via mooie onderwerpen andere mensen blij maken en evengoed ook informerend te werk gaan.
Samen maken we nu stappen verder maar de toekomstige voorzitster heeft al een bijdrage
geleverd in deze nieuwsbrief met als onderwerp: ‘Mijn integratie’.
Lamija Džigal-Bektešević.
Zodra het bestuur een feit is en Project7-blad een Stichting dan zal Lamija het stokje van mij
overnemen en deze plek in de nieuwsbrief invullen.
En met veel plezier zal ik dat stokje ook aan haar overdragen, we kennen elkaar al enige jaren
en samen met de zes andere bestuursleden gaat zij van zich laten horen.
Je zult wellicht denken waarom ik het stokje ga overdragen. Ik blijf verbonden maar zal een
andere rol vervullen dan bestuurslid.
Dit is een bewuste keuze omdat we ook zeer actief zijn om Project7-blad financieel te zekeren
en te ondersteunen, wat behoorlijk succesvol werkt. Op deze wijze laten we op een gegeven
moment een mooi concept na aan hen die hopelijk over vele jaren hier nog warm voor lopen.
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En dan het liefst met onderwerpen waar je blij van wordt in plaats van ook waarschuwend
actief te zijn.
Gelijkgestemden ontmoeten elkaar graag en dat merken we ook elke keer weer met onze
studiegroepen.
In deze nieuwsbrief diverse sfeertjes van hoe
het er tijdens de dagen of middagen toegaat.
Per voorjaar 2019 starten we ook een ‘Wandelende’ studiegroep in Groningen en er komt er
gelukkig ook in Limburg weer eentje bij.
Ja gelukkig, weer eentje erbij, want deze groepen moeten kleinschalig blijven, rond de tien
tot vijftien deelnemers is leuk maar het moet
wel een persoonlijk karakter behouden want
dat is de kracht.
Kleine groepen, gelijkgestemden, kennis delen en vergaren en samen lol hebben maar ook
gemotiveerd gericht op mooie onderwerpen de dagen invullen.
De veelgehoorde geluiden zijn dat men er thuis wat aan heeft, gehoor vindt bij elkaar en daardoor het gevoel heeft serieus genomen te worden.
En dat was nu net de insteek toen ik enkele jaren geleden op het idee kwam dergelijke groepen van de grond te willen tillen.
De groep in Exmorra, een heel klein plaatsje in Friesland vlakbij Makkum en Bolsward, draait
in november 5 jaar.
We zijn daar gestart op 13 november 2013 en aanstaande 14 november komen we weer bij
elkaar.
Hoe het op 19 september was kun je zien in deze nieuwsbrief.
Een gezegend gezin in Glimmen…
De droom die Diana Dali Todria (1970) zestien jaar geleden meebracht uit haar geboorteland
Georgië gaat in Glimmen eindelijk in vervulling. Lees hierover in deze nieuwsbrief.
Een prachtig initiatief in Groningen.
Arie laat ook weer van zich horen…
Arie verschijnt ook op regelmatige basis in de nieuwsbrief en we zijn deze maand weer blij
met zijn bijdrage.
Vaccinaties…
Helaas moeten we nog steeds informatie delen over vaccinaties en dat is dan ook deze maand
weer het geval.
Ellen Vader, we zouden het liefst aankondigen dat je geen bijdragen meer hoeft te leveren.
Dan hebben we bereikt wat we wensen, maar vooralsnog is dat niet het geval.
Dank Ellen voor je tomeloze inzet en zo ook ditmaal die van C.F. van der Horst.
Een gevarieerd verhaal qua onderwerpen maar allemaal passend bij wat we gezamenlijk uitdragen.
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Voor het einde van dit jaar wensen we dat Project7-blad een Stichting is, het nieuwe bestuur
zal zich eerdaags aan je voorstellen en ondertussen blijven we met velen actief.
Dag lieve Cathalijne…
Cathalijne Zoete is niet meer.
Wie in de afgelopen jaren actief samen heeft gewerkt of elkaar minstens heeft ontmoet tijdens de jaren van waarschuwen en informatie delen ten aanzien van vaccinaties zal wellicht
Cathalijne gekend hebben.
In deze nieuwsbrief een klein eerbetoon voor een groot persoon.
Dank Cathalijne dat we je mochten leren kennen.
En zo is het weer heel voelbaar dat verdriet en blijdschap hand in hand gaan, ook in deze versie
van Project7-blad.
Afscheid van Cathalijne, waarschuwende informatie en mooie bijeenkomsten met de studiegroepen.
Maar ook diverse lezingen, waarschuwend, informerend en ontspannend.
Project7-blad herbergt alle facetten van het leven en de plant zevenblad staat nog steeds als
boegbeeld voorop. Niet uit te roeien, het duikt overal op en is supergezond!
Daar wil je toch wel mee vergeleken worden niet waar?
Veel leesplezier gewenst en tot volgende maand.
Dan is het oktober, volop herfst, geniet van de herfstkleuren, de paddenstoelen en alle veranderingen die zo intens aangeven dat de herfst heel overduidelijk zijn intrede heeft gedaan en
dat de winter in aantocht is.
En… voor we het weten wensen we elkaar weer het beste! 😊
Alle goeds gewenst in de komende weken, dat is eerst van belang.
Anneke
Gaasterland, 20 september 2018
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De eerste zondagmiddag in Alkmaar is weer voorbij, de
volgende staat voor 7 oktober op de agenda...
En gezellig dat het is.
Zondagmiddag 2 september wist Guy Cotemans de studiegroep in Alkmaar te inspireren rond het onderwerp
Permacultuur.
Elke eerste zondagmiddag van de maand, op juli en augustus na, komt er een groep bij elkaar in de kantine van
volkstuinencomplex 'De Rekere' aan de Helderseweg in
Alkmaar

Elke maand staat er weer een ander onderwerp op de agenda, wel passend bij puur natuur.
We zijn het seizoen 2018-2019 gestart met Guy als spreker. Het is een uitzondering als we een
spreker ontvangen; in principe komt de kennis uit de groep. Maar uitzonderingen bevestigen
de regel. We kregen in de kantine heel veel aangereikt via mondelinge kennisoverdracht en
uiteraard liepen we langs enkele tuinen voor de praktijk. Heerlijk om een ander te horen spreken over dat wat eetbaar is. Geweldig!
Volgende keer gaan we mandala's van bloemen, vruchten, zaden en wat maar te vinden en te
plukken is maken. Joke Smith, deelneemster binnen de Exmorra-groep zal dan komen. Ook
deze middag belooft superleuk te worden want ik weet hoe dit zal uitpakken. Ervaring opgedaan bij de Exmorra-groep.
Dank Guy dat je de moeite hebt genomen om uit België naar Alkmaar te komen. Graag ontmoeten we je ook weer in Friesland.
Want daar ben jij heel bekend met projecten door jou enkele jaren geleden opgestart in Makkum.
Oant sjen!
Anneke
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Een heerlijke donderdag achter de rug in Sweikhuizen...
Donderdag 6 september stond een dag met de 'Wandelende' studiegroep Limburg in Sweikhuizen bij Geleen op de agenda, een van de zes verschillende donderdagen in het seizoen.
We verzamelden bij: De Carréhoeve De Biesenhof. Biesenhof Geleen, Biesenweg 1, 6164 RB GELEEN.
De Biesenhof is een typische Limburgse carréhoeve.
Deze is gelegen in het prachtige wandelgebied in het
dal van de Geleenbeek, nabij Geleen
(2 minuten vanaf de afslag Spaubeek, snelweg A76).
We begonnen de dag rond 11.00 uur met koffie of thee.
We maakten kennis met een aantal nieuwe deelneemsters en namen er even de tijd voor elkaar nader te leren kennen.
We verzamelen op deze dagen vanaf 10.30 uur en het
is de bedoeling dat eenieder dan 11.00 uur aanwezig is.
Na deze al gezellige start gingen we aan de wandel. Nou
ja, wandelen, we stonden al heel snel stil in een veld
waar het werkelijk een groentewinkel leek qua aantal
soorten die eetbaar zijn.
Het was overduidelijk zichtbaar dat de regen van de afgelopen weken weer van alles heeft laten groeien en
bloeien en zo konden wij volop genieten en kennis delen. Voor de nieuwe dames ontstond het idee even de
naam van diverse planten op te schrijven en bij de plant
te houden voor een foto. Service die ik dan zal nazenden

Wat zijn deze dagen toch fantastisch, werkelijk je
bent met gelijkgestemden op pad, je ontdekt
prachtige plekken in het land want als deze groep
niet bestond liep ik op 6 september niet in deze
mooie omgeving en je kunt met elkaar van alles
bespreken en delen.Regelmatig wil ik hardop
uiten dat van alles wat ik in de afgelopen jaren
heb bedacht, deze 'Wandelende' groepen het
beste idee zijn.
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We legden geen grote afstand af maar genoten van
heel veel planten, bomen, struiken, kruiden en
bloemen.
Wel en niet eetbaar en in de loop van de middag
reden we met de auto's achter elkaar aan een stukje
verder Sweikhuizen in om bij de zus van één van de
deelneemsters te genieten van koffie of thee met
vlaai. Heerlijk vlaai van speltmeel en fruit uit de
streek, gebakken door een bewuste bakker.Deze
locatie kan gehuurd worden voor feesten en andere
bijeenkomsten, het is geen plaatselijke kroeg maar
wel supergezellig.

De volgende keer, op 11 oktober, komen we nogmaals bij elkaar in Sweikhuizen.We
verzamelen dan weer bij De Biesenhof en rijden daarna meteen naar het kerkpleintje waar we
de auto's zullen parkeren om vervolgens de bijzondere bakker om de hoek te bezoeken en van
daaruit een andere wandeling te maken.
Zonde om hier niet nogmaals terug te komen want we hebben slechts lopen snuffelen en
kunne minstens nog een dag hier zoet brengen.
Astrid Extra verzorgde 'De plant van de dag'. Zij deelde informatie over de vlier, wat we
bespraken onder het genot van de Limburgse vlaai.Want als ik uit Friesland in Limburg kom
dan sluiten we af met Limburgse vlaai. Lieve dames, dank voor de heerlijke dag, ik heb
genoten en een flink portie vitamientjes op gedaan. Ik verheug mij al op 11 oktober. Enne...
wie verzorgt dan 'De plant van de dag'?
Ook zin om je aan te sluiten bij deze groep? Voel je welkom. Dit jaar wandelen we nog op 11
oktober en we gaan weer zes donderdagen plannen voor 2019, starten in maart en plannen
tot in oktober.
Voel je welkom om aan te sluiten bij deze of één van de andere groepen.
We wandelen op deze wijze in verschillende provincies en er mogen meer groepen ontstaan.
Wie informatie wenst hoe je gastvrouw of gastheer kunt worden kan mailen met de vraag
deze uitleg te zenden: anneke@project7-blad.nl
Anneke
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Wie heeft er baat bij?

Nederland heeft de twijfelachtige eer om als eerste land in Europa ervaring op te doen met
het toedienen aan baby's van 14 maanden van het meningokokkenvaccin ACWY.
Hoeveel baby’s, tieners en jongvolwassenen krijgen jaarlijks Meningokokkenziekte A, C, W of
Y? Hoeveel daarvan sterven eraan? De kranten schreeuwen moord en brand, maar de
Nederlandse cijfers – uitgesplitst per leeftijdsgroep – ontbreken in de media.
Het MenACWY-vaccin is een reizigersvaccin dat tot op heden voornamelijk werd gebruikt voor
bedevaartgangers naar Mekka; de hoofdstad van een land waar in tegenstelling tot Nederland
Men A en Men W wel in groten getale voor kunnen komen. En omdat het vaccin recentelijk is
goedgekeurd voor kinderen in Europa, is het nodig voor baby's en kinderen in Europa?
Gevolg van de mediahype is dat er een tekort is aan het vaccin en angstig gemaakte ouders op
de wachtlijst staan. Waarom legt het RIVM de nadruk op schaarste? Elke marketingdeskundige
weet dat het idee van schaarste mensen stimuleert om in actie te komen. En de combinatie
van angst en schaarste is uiteraard dubbel zo effectief.
Is het vaccin wel veilig? MenACWY werd pas in december 2016 toegelaten op de Europese
markt voor toediening aan kinderen. Hoe kan de overheid ons verzekeren dat het MenACWY
geen schade toebrengt?
Vigiaccess is een instituut dat onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie de
gerapporteerde bijwerkingen van het meningokokken-vaccin (merknaam Nimenrix) bijhoudt.
Op 16-09-2018 staat de teller op 77.116 gemelde gevallen van vaccinatieschade door
MenACWY wereldwijd.
Besef alstublieft dat dit een fractie is van het totaal!
Naar schatting wordt er maar een paar procent van de bijwerkingen gemeld. En voor de
volledigheid: Vigiaccess meldt dat 55% van de vaccinatieschade voorkomt in de leeftijdsgroep
van 2-17 jaar.
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Bron: http://www.vigiaccess.org/
Lees, denk mee, denk na en deel! https://stichtingvaccinvrij.nl/men-acwy-waar-zijn-decijfers-die-rechtvaardigen-dat-er-gevaccineerd-moet-worden/

© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren: https://stichtingvaccinvrij.nl
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Studiegroep Bergen op Zoom
Ook de 5e editie van dit seizoen is weer succesvol verlopen.
We hadden 3 activiteiten op de agenda, te weten:
•
•
•

Korte wandeling op zoek naar bijvoet
Goudsbloemzalf maken
Smudgestick maken

Er ontstonden echt mooie creaties, ieder op eigen wijze. Zie bijgaande foto’s. Ook was het
zalig om te werken tussen de heerlijke geuren die de kruiden en bloemen verspreidden tijdens
het verwerken . . . . nu laten drogen thuis . . . . en indien gewenst kun je met de stick rook
verspreiden (smudgen)
We genoten van de goede sfeer en gesprekken onderling.
Ook was er aandacht voor de inwendige mens en smulden we van appel/banaancake gemaakt
door Cocky en heerlijke tomatengroentesoep gemaakt door Anita.
Heb je zelf nog ideeën, schroom dan niet om ze te delen…
Of wanneer je graag eens een stukje schrijft voor de maandelijkse nieuwsbrief van project 7blad, kan dat natuurlijk ook!
Volgende bijeenkomst zondag 7 oktober: we gaan dan zuurkool maken
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Wil je meer weten over de werkwijze van de studiegroep, kijk dan eens op http://www.project7-blad.nl/page5.html
Hier staat informatie over de studiegroepen. Onderaan de pagina is een kopje: onderstaande
informatie is van toepassing op alle studiegroepen. Hier staat belangrijke info over het reilen
en zeilen binnen de studiegroep, bijvoorbeeld over de besteding van de bijdrage als ook het
maken van iets lekkers binnen de groep of spullen, stekjes etc ruilen
Nogmaals dank aan alle deelnemers en aan Peet en Elza voor de ter beschikking stellen van
de prachtige locatie.
Op naar nog veel meer fijne belevingen samen!
Groetjes Cocky Nuchelmans
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Integratie
Integratie is een vreemd begrip en gaat vaak gepaard met onbegrip. Wat deze voor u kan
brengen lijkt nu ver bij u van vandaan. Voelt u zich welkom bij mijn lezing 9 november in Alkmaar en schuif gezellig aan! Deze avond wordt gekleurd met zelfgeschreven gedichten en een
muzikaal tintje.
Lamija Džigal-Bektešević is geboren in ex-Joegoslavië, huidig Bosnië
en Herzegovina. In 1992 kwam ze op de leeftijd van 8 ½ jaar als vluchteling naar Nederland. Een jaar geleden besloot ze alles op papier te
zetten en haar boek ‘Mijn Integratie’ is het resultaat daarvan.
Rode draad door het verhaal is de identiteitscrisis en de relatie tot
mijn moeder(land). Naast mijn persoonlijk verhaal kaart ik de problematiek aan rondom de vluchtelingen en hun integratie in Nederland,
om uiteindelijk met aanbevelingen te komen.
Ik draag oplossingen aan vanuit mijn levenservaring, vanuit mijn ervaring als therapeut en logica.
www.mijnintegratie.nl

Integratie versus samenwerking
Het lijkt zo gemakkelijk,
Zo logisch,
Zo simpel.
In feite zo lastig,
Moeilijk en berimpeld.
Onenigheid verwoest als een orkaan.
Begrip voor de ander lijkt in het niets
te vergaan.
Splitsing versus samenwerking
Waar kiest u voor?
Kijk naar elkaars kracht
Het laatste biedt levensvreugde
Het geeft moed
Het verzacht…
Lamija Džigal-Bektešević
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Kruiden, tuinslangen, ongedierte, klimaatverandering,
vakantie? en een heerlijke nazomer in de Béarn
Kruiden:
Een evergreen is altijd de omelet met kruiden en de “potager” taart
Voor de omelet hebben we alleen eieren nodig en er staan zoveel medicinale en eetbare planten op ons terrein dat we iedere dag kunnen eten van wat moeder natuur ons geeft aangevuld
met wat in onze tuin geplant hebben, zoals eeuwige moes, sla, snijbiet, courgettes (waarvan
ik voornamelijk de mannelijke bloemen gebruik als eetbare decoratie), tomaten, peterselie,
basilicum, salie, melisse, heel veel tijm en venkel
De meest voorkomende eetbare wilde variëteiten zijn: kaasjeskruid, chicorei, wilde munt, viooltjes, madeliefjes, paardenbloemen, brandnetel en speenkruid.
Dit jaar hebben we weinig ringslangen gezien. Verdronken in hun ondergrondse gangen door
de hevige regen in het begin van zomer?
Maar de eerste die we dit jaar zagen was een enorm beest die het er niet me eens was, dat
we op een terrasje in de groentetuin gingen zitten. Heel erg sissend schuifelde hij toch maar
achteruit. Ik heb hem nog twee keer gezien, één keer bij de tomaten, en één keer in de border
bij de courgettes. Daarna besloot hij dat de groentetuin te druk voor hem was.
Vorig jaar vond ik vervellingshuid van 1m 65, en dit jaar heeft Orion, onze hond, diverse stukken huid gevonden, niet erg lang, maar wel van een behoorlijke dikte.
Vorig jaar heb ik geen egeltjes gezien, maar Piet vond er onlangs drie bij een klein beekje.
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Het weer is de afgelopen tijd warmer en vochtiger geworden, dat levert wel mooie plaatjes
op, zoals deze foto van de border naast het zwembad, dat door de bananen, palmen en de
exotische planten, een subtropische uitstraling krijgt.
Dat “subtropische” heeft veel voordelen.
Je hoeft niet naar een exotisch eiland, want de vakantie, hier in de eigen tuin is fantastisch.
Zitten onder de Catalpa als het erg heet is, of met de hond 10 km verderop in de rivier (Gave
d’Oloron) plonzen. Het stadje Sauveterre lijkt nog heel erg middeleeuws, als je de auto’s even
wegdenkt.
Er is een klein barretje van een Engels echtpaar aan de rivier. Ze serveren er heerlijk lokaal
bier of een heerlijke thee en maken Apple crumble en quiches. Onze hond kreeg meteen
zwemles van drie bordercollies van jongelui die in hun campers wonen. Ze trekken van oord
naar oord en gaan nu in deze streek kiwi’s plukken.

De nadelen zijn dat er insecten komen uit
verre streken, zoals de Aziatische frélons. Ze
hebben een nest op ons terras gebouwd, ik
laat ze daar maar zitten en wat eten ze? Behalve insecten en meloenschillen eten ze de
nectar van de bloem van een bananenboom
die het hier heel goed doet.
Ook heb ik hier de eerste spinduizendpoot
(Scutigera coleoptrata) gezien, ze lopen te
snel om een goede foto te maken, de laatste
keer dat ik er zo’n beestje zag was in Spanje in
de jaren zestig.

Foto uit de wikimedia commons:

Gelukkig vond Susan die ook lid is Salies en
Transition vandaag een inheemse neushoornkever, of de olifant kever, die had ik nog nooit
gezien, heel bijzonder.
Er is bijna niets over te vinden, de laatste
komt uit Amerika, we zijn er nog niet uit.
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Afgelopen vrijdag heb ik een zeer bijzondere online vergadering van Ecolise.eu bijgewoond.
Daar vertel ik de volgende keer over.
Kitty de Bruin
Email : kittydebruin64@gmail.com
Site : www.entransition.fr
FB: https://www.facebook.com/kitty.debruin.5
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Vaccineren: duidelijkheid voor de twijfelaars
Door de teruglopende vaccinatiegraad vond er deze zomer (2018) een georganiseerde campagne plaats om ouders over te halen om hun kinderen te laten vaccineren. Een paar dokters (huisarts en voormalig tropenarts Geert-Jan van Holten en longarts Sander de Hosson)
twitterden hoe belangrijk het was om te vaccineren.
Bent u gaan twijfelen of u er goed aan doet om uw kind te laten vaccineren? Leest u dan
verder.

Oproep van Mark Rutte
Ongeveer tegelijkertijd met de twitterende dokters deed onze eigen minister-president Mark
Rutte, mogelijk onder druk van de lobby van de farmaceutische industrie en hun frontgroepen,
patiëntenverenigingen en enige dokters, op tv een oproep aan ouders om hun kinderen te
laten vaccineren. Hij zei dat hij met het kabinet een vaccinatiegraad van 95% nastreeft.
Premier Mark Rutte doet een oproep om te laten vaccineren
(24 augustus 2018).
Waarschijnlijk heeft de premier een soortgelijke brief ontvangen als Donald Trump begin 2017. “Organisaties die families,
leveranciers, onderzoekers, patiënten en consumenten vertegenwoordigen” verzochten de Amerikaanse president om
openlijk te verklaren dat vaccins veilig zijn — met nul op het
rekest.
Trump ging niet overstag.

Ongewenste werkingen
Alle medicatie heeft ook ongewenste werkingen. Vaccineren is geen uitzondering. Het is altijd
een afweging tussen voor- en nadelen. Soms kan het beter zijn iets niet te doen en onder
andere omstandigheden misschien juist wel.
Een interessant artikel dat duidelijkheid verschaft, komt van de hand van mijn grote vriend
Rudolf de Wit op Curaçao. Net zoals dokter Moolenburgh de grote
motor was bij het stopzetten van de fluoridering van het drinkwater
in Nederland (1976), was Rudolf de grote motor om hetzelfde voor
elkaar te krijgen in Curaçao (2017). Zijn artikel is eerder verschenen
in Support Magazine en vanwege het educatieve karakter wil ik het
hier graag — en met toestemming — met u delen.

Even voor de duidelijkheid
“Vanwege de steeds terugkerende vraag of ik ‘tegen vaccinaties
ben’ wil ik voor alle duidelijkheid een antwoord geven en dat antwoord ook vastleggen in Support Magazine.
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Niet tegen vaccineren
Ik ben NIET tegen vaccineren. Ik vind het een prachtige uitvinding, die mogelijk gekopieerd is uit het principe van de
homeopathie: breng het lichaam in contact met een dode
of sterk verzwakte ziektekiem (microbe, virus, bacterie, gif,
kruid, metaal) zodat het lichaam antistoffen gaat aanmaken. Om deze simpele reden kan ik NIET en ZAL NOOIT tegen
vaccinaties zijn. Je zou dus kunnen stellen dat ik PRO-vaccinaties ben.
Rudolf de Wit

Waar zit de kneep bij vaccineren?
Helaas worden bij vaccineren veel hulpstoffen gebruikt en daar zit de kneep. Ik ben namelijk
WEL TEGEN het gebruik van:
• Aluminiumfosfaat, omdat het metaal bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel
heeft;
• Calciumchloride (dihydraat) dat schadelijk is bij inslikken en inademen en irritatie kan
geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel;
• Fenolrood (fenolsulfonftaleïne) dat genotoxisch is en mogelijk een oorzaak is van levernier-, hart- en luchtwegbeschadiging;
• Formaldehyde (formaline), een zeer giftige stof die het immuunsysteem verstoort;
• Kaliumfosfaat dat gebruikt wordt als voedingsadditief (E340) en hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium/ fosforevenwicht kan veroorzaken;
• Kaliumchloride (E508), een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en een rol
speelt bij het reguleren van het kloppen van het hart;
• Neomycine dat bij een te hoge dosis giftig kan werken op het gehoor en de nieren;
• Magnesiumsulfaat (E518) dat diarree en nieraandoeningen kan veroorzaken;
• Mannitol (E421), een zoet- en antiklontermiddel dat uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen en andere nare gevolgen kan veroorzaken;
• Mononatriumglutamaat (MSG oftewel E621) dat hersenbeschadiging in het gebied van
de hypothalamus, beschadiging van het hormoonstelsel, de vernietiging van hersencellen, problemen met voortplanting, leermoeilijkheden en hartritmestoornissen veroorzaakt en de symptomen van astma verergert;
• Medium 199, een complex medium is dat polysorbaat 80 en andere substanties bevat;
• Polysorbaat 80 (E433) dat ook gebruikt wordt in ijsjes, oogdruppels en antivries, met
mogelijke bijwerkingen zoals uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst en verward zijn;
• Zoutzuur (E507) dat in zeer kleine hoeveelheden in zwembaden gebruikt wordt en de
mogelijke aantasting van de ademhaling, de bloedsomloop, het slijmvlies van de slokdarm en de maag en beschadiging van de bloedvaten kan veroorzaken;
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En dan is er nog dit…
Verder ben ik TEGEN:
• Het gebruik van de zogenoemde ‘cocktails’ waarbij verschillende antistoffen in één
toediening aan het lichaam gegeven wordt;
• Onnodige vaccinaties want kinderen moeten voor hun 18e levensjaar al zo’n 38 vaccinaties krijgen [in Nederland zijn het er zo’n 30];
• Vaccinaties wanneer het kind ziek is of een verzwakt immuunsysteem heeft;
• Wanneer iemand op een of ander kantoor of ministerie denkt te kunnen/mogen beslissen over MIJN kind, terwijl niemand een verklaring wil tekenen dat hij/zij (financieel) verantwoordelijk is voor verandering van de gezondheid bij mijn pasgeborene,
kind, peuter of kleuter na een vaccinatie. Daardoor flip ik echt helemaal!

Even voor de duidelijkheid
Dus even voor de duidelijkheid: geef mij (of mijn kind) een vaccinatie:
• Als het nodig is;
• Nadat mijn kind een goed immuunsysteem heeft opgebouwd;
• Als elk vaccin afzonderlijk toegediend kan worden;
• Als er GEEN schadelijke additieven en ‘hulpstoffen’ zijn gebruikt en
• Als iemand een verklaring wil tekenen dat hij/zij alle verantwoordelijkheid op zich
neemt….
Duidelijk?”
Dit is krachtige taal die duidt waar de schoen wringt en waar
zelfs door dokters en de premier al te lichtvaardig overheen
wordt gestapt.
Waarom is er zo’n strijd over vaccinaties?
Waarom tonen de bijsluiters van het RIVM niet alle inhoudsstoffen van vaccins?
Wat is de invloed van de industrie op artsen en volksvertegenwoordigers en hoe komt deze tot stand?

C.F. van der Horst

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens.
Artsen en patiënten misleid.
https://www.dodelijkeleugens.nl/bestellen/
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Hoi lieve mensen
De zomervakantie is weer voorbij, en heerlijk die omslag in het weer op 8/8.
Rechtsomkeert, genoeg dorre en droge gedachten gehad. Net op tijd voor nieuw leven.
En nu, begin september, hebben de bramen de beste tijd gehad, hangen mijn boontjes te
drogen en vallen de eerste bladeren alweer.
Voor mij is het jaar voorbij en dat brengt mijn gedachten terug naar vroeger.
Gedachten aan de mensen van weleer toen onze
tijdlijnen een tijdje synchroon liepen maar die natuurlijk ook weer uiteen weken, verdrietige gevoelens van verlies en toch ook van vreugde omdat er nu ook weer prachtige mensen met mij
meegaan aan wie ik samen groeien mag.

Er zijn ook mensen die wel mijn dankbaarheid verdienen maar die ik gelukkig nooit meer zie.
Die mensen waren bereid het slechtste in mij naar boven te halen waardoor ze het soms zwaar
te verduren kregen.
Die mijn schaduwkanten nog verder verduisterden zodat er in mij een verlangen geweekt
werd om te onderzoeken wat er huist in mijnzelf.
Om zo deuren te willen openen en het gevangen gehouden oud zeer vrij te laten.
Terugdenkend over de motivatie van
mijn denken, spreken en doen komt de
piramide van maslow in gedachten, als
onze maag maar gevuld is dan pas kunnen we verder streven naar hogere idealen.
Een gevulde maag lukt ons wel want als
mensheid staan we tenslotte aan de
top van de voedselpiramide.
Toch bleef dat beeld bij mij bestaan dat
ik nog moest proberen aan de top te
komen.
Een gevoel van onbehagen met waar je nu bent, want je moet groeien. Stilstand noemen we
tegenwoordig niet meer uitgebalanceerd, evenwichtig of stabiliteit, maar achteruitgang! We
dagen elkaar steeds uit te streven naar iets wat we nog niet hebben. Hoog boven iedereen
verheven is het streven.
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Maar de natuur werkt helemaal niet met piramidestructuren
maar juist in kringlopen. Geen alleenleving aan de top maar
een samenleving waarbij iedereen een belangrijke unieke schakel is van een groot geheel.
Hoe hoger aan de top in de piramide des te groter word de afhankelijkheid van de lagen eronder. Maar de onderste lagen
kunnen wel zonder de laag erboven. Een boom kan prima zonder een rups.
Maar als we in kringlopen denken dan beseffen we dat iederéén waardevol is, zelfs als iemand aan de top staat. Dus een
boom blijft niet bestaan zonder vogels.

Heel misschien durf ik nu wel te stoppen met mij beter voor te doen. En niet meer extra mijn
best te doen om helemaal goed te zijn. En ga ik ook minder in de gaten houden wat een ander
wel van mij zal denken. Omdat ik nu weet dat ik in een cirkel geen trede kan zakken. En lukt
het mij nu om te stoppen met het vergelijken om te bepalen of ik het goed heb. En mag ik
zelfs mijn voorbeelden laten varen hoe het leven geleefd moet worden.
Nou dat is pas een uitdaging! Ver buiten mijn comfortzone.
Om mijzelf onvoorwaardelijk als uniek en waardevol te zien. Bewust te worden van mijzelf en
van de ander.
Kom ik toch weer bij de kringloop van Maslow uit. Door eerst mijn vervulling te zoeken door
na te denken over de zingeving van het leven en mij zo te ontwikkelen ga ik mijzelf meer waarderen en krijg ik sociale contacten vervolgens ga ik mij veiliger en gezonder voelen.
Dat denken lukt natuurlijk niet met een lege maag in de kou…
Het zal duidelijk zijn, dat dit bovenstaande nu nog
mijn waarheid is komt doordat ik te lui ben om verder na te denken. (zie je, ik doe nu al minder goed
mijn best om het helemaal goed te doen 😊).
Want in de “onzichtbare” wereld van de machten en
de krachten, van de elementaren en de elementalen
zijn er wel degelijk hiërarchieën die werken in onze
natuur.

Dus eenieder zal zijn eigen conclusies moeten trekken
en zelf zijn eigen waarheid moeten zoeken.
Liefs Arie
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Een gezegend gezin in Glimmen
De droom die Diana Dali Todria (1970) zestien jaar geleden meebracht uit haar geboorteland Georgië gaat in
Glimmen eindelijk in vervulling: “Ik verlangde zó naar
een gezinsleven… samen koken, samen eten, voor elkaar
zorgen. Maar de relatie met de vader van mijn zoon liep stuk en daarmee viel ook mijn droom
in duigen.”
Na de ontmoeting met haar grote liefde Eddy Damstra (1962) bleek een belangrijk verbindingspunt precies dat verlangen te zijn: ook hij had de ervaring van een gebroken gezin en
samen besloten ze ‘de schade in te halen’ door een thuis te creëren voor jonge mensen met
verstandelijke beperking vaak in combinatie met een vorm van autisme.
“Als kind werd ik wakker met de geur van het brood dat mijn grootmoeder bakte,” vertelt Dali.
“Dat waren de gelukkigste momenten in mijn jeugd…
De geur van verse kruiden als ze kookte, als ze groenten inmaakte: dat soort herinneringen
wil ik ook zo graag doorgeven.”
Dat doet ze nu, samen met Eddy. In hun heerlijke ruime Huize Buitenlust aan de Rijksstraatweg
in Glimmen groeit het gedroomde gezin gestaag totdat het maximum van zes ‘kinderen’ bereikt is.
Zes geluksvogels, wiens wens om bij hun eigen ouders te kunnen blijven wonen niet haalbaar
is, maar die bij Dali en Eddy in een warm nest belanden dat hen geborgenheid en gezelligheid
biedt.
Als zorgouders bieden Dali en Eddy het grootste deel van de 24 uurs zorg zelf wat rust en
stabiliteit biedt voor de bewoners.
Naast geborgenheid is er vakkundige begeleiding, want Dali heeft jarenlang gewerkt in Scorlewald, een woon/werkgemeenschap voor mensen met autisme of andere beperkingen in
Schoorl.
Met haar achtergrond als professioneel pianiste en muziektherapeute brengt zij bovendien de
weldaad van levende muziek in huis: ze
speelt lier, accordeon, gitaar en kan
prachtig zingen.
Iedere avond vullen de lieflijke klanken
van haar pianospel het huis, waarbij de
gezinsleden vredig inslapen.
Voor bewoner Jelle, die enkele maanden
‘enig kind’ is geweest in Huize Buitenlust, bedenkt ze eenvoudige liedjes die
ze samen op de gitaar instuderen.
Verder is er van alles te doen in de grote
tuin (met plannen voor een boomgaard, groenten- en kruidentuin) en deelt het hele gezin de
zorg voor hond, katten en cavia en runnen ze met elkaar een Bed & Breakfast.
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“Als buitenlander heb je geen familie om je heen,” verzucht Dali. “Het is zo fijn om nu ergens
bij te horen, echt een thuis te hebben…”

Huize Buitenlust kan op korte termijn nog twee bewoners plaatsen:
HUIZE BUITENLUST
06-16402766
edamstra@witteraven.info

Broodje gezond...
Paardenbloemblad en duizendblad.
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Appeltjes gescoord, chocoladetaart gegeten en vooral
genoten met elkaar...
De studiegroep vallend onder Project 7-blad in Winsum bij de stad Groningen ging donderdag
13 september op pad.
De korte reis ging naar
Abelstok waar een oude
boomgaard te vinden is met
diverse oude appelrassen.
Afgelopen mei waren we
daar om een kijkje te nemen; toen bloeide het fluitenkruid en vierden alle
goed groeiende planten in
het voorjaar een waar
feestje, nu oogsten de appels bewondering en het in
herfstsfeer veranderende
bos.
Met een aantal kilo appelen
kwam ik weer thuis.
Maar er gebeurde meer...
Een gezonde chocoladetaart stond in de planning om te maken.
Daar begonnen we de middag mee om er na afloop
van de expeditie om appels
te oogsten en de blik op 'wilde' groenten, kruiden en
eetbare bloemen te laten
vallen weer terug in Winsum van te genieten.
En dat hebben we gedaan. 😊
Heerlijk!
De volgende keer op 8 november zullen we zien hoe je
gezonde repen kunt maken, gaan we wortels fermenteren en tokkelroom maken.
En... per voorjaar 2019 komen er op zes donderdagen vanaf het voorjaar tot in het najaar op
de agenda voor de nieuwe 'Wandelende' studiegroep in Groningen.
Deze groep zal ik begeleiden.
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Dank Jolanda Roggeveld, het was weer supergezellig om bij je te zijn in Winsum.
Anneke
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Dankjewel vrijwilligers bij Stichting Fruithof
Frederiksoord . . .
Wij hebben woensdag 12 september een paar heerlijke uren beleefd bij de Fruithof in Frederiksoord.
Een plaat op de grens van Drenthe, Overijssel en Friesland.

Met de 'Wandelende' studiegroep Friesland op zes verschillende woensdagen van maart tot
in oktober bezochten we op deze woensdag deze prachtige locatie.
We begonnen met koffie, thee en koek en Afke, één van de deelneemsters had perentaartjes
gebakken en verwende ons daarmee.
Na even van alles besproken te hebben gingen we al slenterend, stilstaand en kleine stukjes
wandelend door de boomgaard met oude fruitrassen, 'wilde' groenten, kruiden en eetbare
bloemen en andere bezienswaardigheden.
We kregen een rondleiding; dit zijn we niet gewend met deze groepen omdat we altijd samen
kennis delen maar deze dag was zeer geslaagd en het is zeker voor herhaling vatbaar om nogmaals hiernaartoe te gaan, met of zonder 7-blad studiegroep.
Na de rondleiding konden we in de sfeervolle kas onze zelf meegenomen lunch nuttigen en
kwam er nog van alles voorbij aan gespreksonderwerpen.
In de loop van de middag toen we moesten opbreken kochten we appels, druiven en appelsap.
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En met een aantal personen wipten we nog even aan
bij het Huygens Huys - Veldman Antiek gevestigd in
het oude postkantoor.
We waren verrast want we dachten een gelegenheid
binnen te stappen om koffie of thee te drinken, wat
hier ook mogelijk was, maar de hele entourage was
heel bijzonder.
De vele klokken tikten de tijd voort, wij spraken over
de studiegroepen en de bijpassende onderwerpen en
uiteindelijk was het voor ons ook tijd huiswaarts te keren.
Frederiksoord, we komen beslist een keer terug.
De volgende keer starten we op 17 oktober in Balk bij
één van de deelneemsters thuis en gaan we samen
daarna naar Ruigahuizen.
Deze mooie omgeving is dan in herfsttooi en ook dan
valt er veel te bekijken.
De blik zal dan weer meer op de 'wilde' groenten, kruiden en wellicht nog enkele eetbare bloemen zijn en
natuurlijk de paddenstoelen.
Na 17 oktober gaan we in 2019 weer verder... Ergens
in maart ontmoeten we elkaar weer elders in de
provincie.
De eetbare planten in de vrije natuur of tuin staan
centraal als rode draad door deze dagen.

Anneke
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In Memoriam: Lieve Cathalijne Zoete,
Hester Cathalijne Zoete, zo staat je naam op de rouwkaart.
Cathalijne, we kennen elkaar al enige jaren. Om precies te zijn sinds het voorjaar van 2009.
Ons contact is ontstaan omdat we beiden ‘de andere kant’ van vaccinaties aan het delen waren.
Jij kwam op mijn pad en ik op dat van jou en samen koppelden we weer velen aan elkaar.
We ontmoetten elkaar bij gezamenlijke bijeenkomsten, je nodigde mij een paar keer uit om
in Deventer mijn bijdrage te leveren aan middagen die jij organiseerde en ik heb je leren kennen als een dame die haar ‘mannetje’ stond en geen blad voor haar mond had.
Je ging over je eigen grenzen heen als MS-patiënt maar tevens gebruikte je dit om anderen te
triggeren.
Want naast vaccinaties sprak je ook over vele onderwerpen en had je maar één doel voor ogen
en dat was de mensheid bewust maken, bewust van wat zij kregen aangereikt wat nu niet
bepaald goed is voor een natuurlijk lichaam.
Lieve Cathalijne ik zal me jou altijd blijven herinneren als een strijdvaardige vrouw, fragiel om
te zien, o zo kwetsbaar maar ook als een soort Leeuwin.
Dank dat ik je mocht leren kennen.
Je bent geboren op 27 december 1962 en je ging over op 5 september 2018, veel te jong en
nog veel te gedreven maar je lichaam sprak een andere taal dan je wilskracht.
Dank namens velen voor wat je voor de mensheid teweeg hebt gebracht.
Dag lieve Cathalijne.
Anneke Bleeker
Dit schilderij is in 2002 gemaakt door iemand
die geïnspireerd werd door zijn overleden geliefde die langdurig ziek is geweest.
In het schilderij vindt u het kruis dat wij allemaal dragen, symbool voor onvoorwaardelijke liefde.
Als een ziekte, de pijn en het lijden volledig
worden begrepen en geaccepteerd, staat de
weg open voor ware genezing.
Dus dit schilderij is in feite een symbool op
zielsniveau voor ons allemaal.
Bovenaan, nauwelijks zichtbaar, is een witte
roos, wat betekent dat ik U waardig ben.
Met dank aan Wim Roskam
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Het was weer Exmorraweer . . . en . . . bijna vijfjarig
feestje 😊

Woensdagmiddag 19 september was het weer echt ouderwets 'Exmorraweer', de zon scheen
en het was droog!
Dat hoort overwegend bij ons als we bij Centrum Wilgenhoeve te gast zijn met onze studiegroep die daar zesmaal per jaar een woensdagmiddag bij elkaar komt. Als het een keer slecht
weer is dan valt het op.
We komen daar komend najaar vijf jaar 'over de vloer', op 13 november 2013 was dat voor de
eerste keer onder de noemer studiegroep.
Straks op 14 november vieren we dus een vijfjarig feestje 😊
We hebben op deze locatie al heel wat 'uitgevreten': van zuurkool maken tot lessen krijgen
over Permacultuur, van bloemenlabyrint maken tot in gesprek gaan met een plant, boom,
struik of kruid, van natuurlijke smeersels maken tot kokkerellen met zijn allen in de keuken
van de Friese boerderij, van smeerwortelzalf maken tot bloemenmandala's maken, van wortels fermenteren tot . . . groentebouillon maken.
En . . . laat ik het zelf meteen maar benoemen, toen had ik zo ongans veel groente mee . . .
het was te bizar, we konden een badkuip vullen bij wijze van spreken en iedereen ging met
voldoende naar huis.
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Dit komt namelijk sinds die keer elke keer weer voorbij dus dat is dan nu maar meteen gezegd.
Doe ik dat niet krijg ik het zeker weten weer voor mijn voeten want dat kreeg ik recent nog.
Want op 8 november 2017 groeven wij als groep ons een weg door de kolen, wortels, uien en
andere groenten en kruiden.
Maar ja . . . ik hou er niet van één blaadje te kort te hebben, dus... dan krijg je dat. 😊
Ach ja . . . het is zoals het is.
Negen van de tien keer klopt het allemaal aardig maar ga je één keer buiten alle perken . . .
nou ik kan je vertellen: dat blijft je achtervolgen.
Maar ik weet wie mij plagen en daarom blijf ik
maar naar Exmorra afreizen.
Zo maakten we deze keer met elkaar een medicijnwiel.
Vorig jaar in september maakten we een blijvend medicijnwiel in de tuin maar dit jaar een
die na afloop weer werd opgeruimd.
Een medicijnwiel heeft invloed op ons mensen
en deze keer gingen we er ook echt mee werken,
iedereen ging voor zichzelf aan de slag en kreeg
zo bepaalde inzichten of zal deze later ontvangen wanneer de tijd daar rijp voor is.
Deze onderwerpen zijn altijd mooi met deze groep, het past bij de omgeving en de algemene
sfeer.
Ik kijk terug op een hele mooie middag met alle deelnemers, dames en heren.
Ook bijzonder, in de Exmorragroep waren ditmaal drie heren aanwezig en dat gebeurt daar
wel vaker.
Bij de 'Wandelende' studiegroepen gericht op eetbare planten, kruiden, bomen en bloemen
zien we dat wel gebeuren maar in de groepen op een locatie met verschillende onderwerpen
nauwelijks.
Bergen op Zoom is een positieve uitzondering.
Heren . . . het is heel gezellig en waardevol hoor! 😊
Kea behandelde 'De plant van de middag' en zij had gekozen voor het prachtige duizendblad.
Volgende keer op 14 november zal Ishi ons weer
bijpraten over hoe je een voedselbos kunt laten
ontstaan en gaan we daarna samen aan tafel en
genieten van de diverse gerechten die eenieder
thuis al heeft bereid.
Joke zal dit coördineren want tien pannen soep is
te dol, alles in verhouding.
Een diner ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan
op deze bijzondere locatie.
Anneke
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Deze dokter adviseert: slik minder pillen
Als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin nam Dick Bijl 25 duizend onderzoeken naar medicijnen onder de loep en hij schrok van wat hij las. Zo veel slordig
onderzoek, gebrekkige statistiek, vertekende uitkomsten. Bijl schreef zijn bevindingen op in ‘Het pillenprobleem’.
Ellen de Visser 31 augustus 2018

De griepprik: nooit aangetoond dat daar ernstig zieken en doden mee worden voorkomen. Innovatieve
pijnstillers: zware bijwerkingen, niet beter dan een
paracetamolletje. Beloftevolle kankermedicijnen: patiënten leven er vaak niet langer door. Nieuwe diabetesmiddelen: nog onbekend of die op termijn veilig
zijn.
Nieuw en duur, dan zal het wel beter zijn: het is een
hardnekkig misverstand dat artsen en patiënten
steeds weer naar het medicijnkastje doet reiken.
Maar oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl weet beter: in de ruim 22 jaar dat hij redacteur en later hoofdredacteur was van het Geneesmiddelenbulletin nam
hij 25 duizend wetenschappelijke studies door en wat
hij las, stemt hem niet mild. Zo veel slordig onderzoek,
gebrekkige statistiek, vertekende uitkomsten en weggemoffelde bijwerkingen dat hij het bestaansrecht
van veel medicijnen sterk in twijfel is gaan trekken.
©Daniel Cohen

Het Geneesmiddelenbulletin werd 51 jaar geleden opgericht door de overheid die vond dat
artsen meer onafhankelijke informatie moesten krijgen over medicijnen. Bijl was huisarts toen
hij er, na een extra opleiding tot epidemioloog, aan de slag ging. Aanvankelijk dacht hij dat
alles wat hij las ook klopte, vertelt hij lachend, maar geleidelijk aan vielen hem steeds meer
merkwaardige zaken op. Volgende week verschijnt zijn boek over ‘het pillenprobleem’ waarin
hij zijn ervaringen heeft samengebald. ‘Ik begrijp niet waarom er nooit iets is veranderd’, zegt
hij, ‘daarom heb ik alles maar eens opgeschreven.’
Twee decennia lang fietste hij tegen de wind in, waarbij de kritiek hem soms bijna van de weg
afblies. Hij was te negatief, hoorde hij vaak; psychiaters besloten het jubileumcongres van zijn
blad te mijden omdat ze hem beschouwen als een notoire tegenstander; wetenschappers en
overheid vielen over hem heen toen hij het nut van de griepprik in twijfel durfde te trekken.
Onlangs is hij gestopt bij het Geneesmiddelenbulletin. Hij was het continue gedoe rond de afkalvende subsidie, en de aanvallen op zijn onafhankelijkheid en integriteit zat, vertelt hij thuis
in Utrecht. Het blad bestaat nu alleen nog online.
ZUSTERBLADEN
Het Geneesmiddelenbulletin is aangesloten bij de International Society of Drug Bulletins. Buitenlandse zusterbladen, zoals het Franse La revue Prescrire, het Duitse Arznei-Telegramm en
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het Amerikaanse Worst Pills, Bad Pills hebben veel abonnees, drukbezochte websites en publiceren nieuwsbrieven en boeken.
In het Europees Parlement, waar hij een voordracht mocht houden, verkondigde hij dat
slechts 5 procent van alle medicijnen die in de eerste vijftien jaar van deze eeuw op de markt
kwamen nuttig zijn. De rest is van twijfelachtig nut of voegt niets toe. Het gaat niet om antibiotica, of om middelen die worden gebruikt op de intensive care, benadrukt hij, maar om medicijnen die velen van ons thuis in de kast hebben staan. In zijn boek bespreekt hij vijftien
typen medicatie die bij elkaar door zes miljoen Nederlanders worden gebruikt terwijl hun toelating op de markt vrijwel steeds is gebaseerd op in zijn ogen ‘waardeloos’ onderzoek: de
nieuwe trombosemiddelen bijvoorbeeld, maar ook slaappillen, antidepressiva, hoestmiddelen. Het beste advies dat hij kan geven, schrijft hij in zijn boek, is dit: slik eens wat minder
pillen.

Wat voor merkwaardige zaken zijn u de afgelopen decennia opgevallen?
‘Chronische aandoeningen die worden onderzocht in een studie van acht weken. Medicijnen
die niet met de bestaande behandeling worden vergeleken, zodat je niet weet of ze iets toevoegen. Bijwerkingen die worden verdoezeld. Zo werden de jongeren die suïcidaal raakten
van antidepressiva in onderzoeken weggeschreven als emotioneel. Een nieuw medicijn dat
wordt vergeleken met een oud, bestaand middel in een veel te hoge dosering waardoor het
oude middel meer bijwerkingen geeft en het nieuwe middel er gunstig uitspringt. Zal ik nog
even doorgaan? Het is een waslijst aan zaken.’

Maar bij het Europese geneesmiddelenbureau, dat nieuwe middelen moet
goedkeuren, zitten toch deskundigen?
‘Fabrikanten die een medicijn willen laten registreren, leveren de gegevens niet aan in kanten-klare studies, met mooie overzichten, zoals wij die kennen uit de vakbladen. De clinical
study reports bestaan uit duizenden tot tienduizenden pagina’s. Natuurlijk, je verwacht dat de
ambtenaren van dat bureau controleren of alles klopt, maar dat gebeurt niet. En de industrie
verzint trucs, die ze niet altijd door hebben. Ik heb wat van die rapporten doorgenomen en
bijvoorbeeld gezien dat de bijwerkingen in verschillende hoofdstukken niet in aantal overeenkwamen. Maar er zijn ook blunders gemaakt bij de toelating van medicijnen. De griepremmer
Tamiflu bijvoorbeeld had in Europa nooit op de markt mogen komen. Het effect ervan blijkt
minimaal. In de Verenigde Staten werd het geweigerd.'

Artsen zullen zeggen: als een medicijn is toegelaten, kan ik het voorschrijven,
toch?
‘Ik ben zelf jarenlang huisarts geweest en ik heb ook van alles voorgeschreven omdat het zo
in een richtlijn stond. Door mijn opleiding epidemiologie en door mijn werk bij het Geneesmiddelenbulletin kwam ik erachter dat artsen helemaal niet in staat zijn om de valkuilen in
medicijnonderzoek op te sporen. Samen met een statisticus wil ik een cursus gaan geven aan
artsen en apothekers en misschien ook aan journalisten. Eind volgende maand gaan we oefenen met een groep huisartsen.’

37

En wat moet de patiënt? Als de dokter het al niet weet.
‘Patiënten verlaten zich te veel op de dokter, ze moeten zelf veel kritischer worden. Er zijn
genoeg plekken waar ze begrijpelijke informatie kunnen vinden. Bij de Cochrane Collaboration
bijvoorbeeld, een groep onafhankelijke wetenschappers die de bewijskracht van medicatie
tegen het licht houdt. Of op de website van de Britse hoogleraar psychiatrie David Healy, die
van geneesmiddelen bijhoudt welke bijwerkingen zijn gemeld.
‘Ik ben een paar jaar in Bilthoven huisarts geweest en ik had kritische patiënten. Dat beviel me
uitstekend. Ik herinner me een patiënt met een hoge bloeddruk die mij vroeg waarom hij daar
pillen tegen moest slikken. Als ik ze niet slik, zei hij, voel ik me ook geen patiënt. Recepten
uitschrijven is inherent geworden aan de geneeskunde, dat moet veranderen.’

Maar als je een hoge bloeddruk hebt en je slikt een pil dan gaat je bloeddruk
toch omlaag? En dat is toch beter voor je gezondheid?
‘Ja, die pil werkt meestal wel, maar helpt die ook? Krijgt een patiënt door het slikken van de
pil minder snel een hartaanval, gaat hij minder snel dood? Dat is maar zeer de vraag. Het
number needed to treat, het aantal patiënten dat een middel moet gebruiken om bij een van
hen effect te hebben, is nooit 1.
‘Als 20 mensen een paracetamol slikken tegen hoofdpijn door spierspanning, dan werkt die
pil maar bij een van hen. En dat is nog best een goede score, want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aantal patiënten dat een medicijn moet gebruiken om één incident te
voorkomen doorgaans heel hoog is. Fabrikanten mogen hun middelen in de handel brengen
als ze in onderzoek een statistisch significant effect bewerkstelligen, maar dat betekent nog
niet dat al hun patiënten er beter van worden.’
‘TERUG NAAR AF MET DE REGELS’
Het medicijn Softenon was lang geleden de aanleiding om het toezicht op de toelating van
nieuwe medicijnen te verscherpen. Het middel tegen zwangerschapsmisselijkheid bleek bij ongeboren kinderen ernstige afwijkingen te veroorzaken en werd van de markt gehaald. Bijl is
verbijsterd dat zestig jaar na het Softenon-drama nieuwe, soepelere regels zijn ingevoerd. Adaptive licensing heet het nieuwe systeem en het komt erop neer dat fabrikanten minder onderzoeksgegevens hoeven aan te leveren en een deel van de gegevens in de praktijk
wordt verzameld. Die nieuwe regels gelden nu nog vooral voor medicijnen tegen ernstige, dodelijke ziekten, maar Bijl verwacht dat het systeem geruisloos zal worden uitgebreid. ‘Hiermee
gaan we terug naar af. En politici in Nederland en in Europa laten het gewoon gebeuren. Geneesmiddelen moeten niet korter maar langer worden getest voordat ze op mensen worden
losgelaten. Hebben we nou niets geleerd?’

U gaat uit van gemiddelden. Ik ken iemand met een familiair hoog cholesterol
die zeer gebaat is bij de nieuwe medicatie waarover u zo kritisch bent.
‘Ons hele toelatingssysteem voor medicijnen is gebaseerd op gemiddelden, op verschillen op
groepsniveau. Dat hebben we afgesproken en zo doet de fabrikant onderzoek. Natuurlijk kunnen medicijnen bij sommige patiënten uitstekend helpen, maar dan rust bij de fabrikant de
verplichting om aannemelijk te maken welke patiënten dat zijn. Maar de fabrikant zal dat niet
uit zichzelf doen, die is erbij gebaat dat zijn medicijnen door een zo groot mogelijke groep
worden gebruikt.’

38

Steeds meer ouders weigeren om hun kinderen te laten vaccineren omdat ze
de farmaceutische industrie wantrouwen. Uw kritiek geeft die groep wel de
wind in de zeilen.
‘Ik ben helemaal niet tegen vaccinaties, maar ik zie wel dat de overheid onvoldoende in staat
is om een adequaat wetenschappelijk antwoord te geven in dit soort brandende kwesties. Ja,
dan gaan mensen zelf op zoek naar informatie. Een paar jaar geleden heb ik verkondigd dat
de jaarlijkse griepprik niet effectief was, op basis van het beste wetenschappelijke bewijs dat
er lag. De overheid had ons in die boodschap moeten steunen, maar in plaats daarvan werd
ik aangevallen. Als de overheid zo onzorgvuldig met wetenschappelijk bewijs omgaat, dan
roep je reacties over jezelf af. Wij analyseren de wetenschappelijke gegevens en stuiten op
dubieuze zaken. Dan kun je ons niet verwijten dat wij problemen veroorzaken, dat is de omgekeerde wereld.’

Ziet u zaken veranderen?
‘De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat fabrikanten ongunstige resultaten over hun medicijnen niet altijd publiceerden, waardoor een vertekend beeld ontstond. De Europese ombudsman heeft nu het Europese geneesmiddelenbureau EMA verplicht om alle onderzoeksgegevens die een fabrikant moet aanleveren om een nieuw medicijn goedgekeurd te krijgen
op de site te plaatsen. Dat is natuurlijk geweldig, nu kunnen onafhankelijke onderzoekers zelf
conclusies trekken. Maar de eerste fabrikant heeft al een rechtszaak aangespannen tegen de
EMA, het zou gaan om bedrijfsgevoelige informatie die de privacy van patiënten zou aantasten. Het is de klassieke claim, die volkomen irrelevant is. Je kunt gevoelige informatie over
patiënten toch weglakken. Ik vind dat de politiek veel actiever moet zijn en andere regels moet
afdwingen.’

Waarover dan?
‘Nieuwe middelen zouden altijd moeten worden vergeleken met bestaande medicijnen om de
meerwaarde ervan aan te tonen. Maar de vicevoorzitter van de EMA vertelde me dat hij dat
niet kan eisen, omdat de afspraken nu eenmaal niet zo zijn. Je zou willen dat de politiek eindelijk ingrijpt en dat afdwingt. In de ambtelijke top van het ministerie moet een kritische arts
zitten of een apotheker of op zijn minst een bètawetenschapper die door de fabeltjes van de
industrie heen prikt.’
HET PILLENPROBLEEM IN VIJF ONDERDELEN
1.Nieuwe medicijnen worden onderzocht bij een kleine, homogene groep patiënten, zodat het
makkelijker is om conclusies te trekken, maar die groep is niet representatief voor alle patiënten die het middel daarna gaan gebruiken. Pas dan wordt duidelijk hoe effectief en veilig medicijnen echt zijn.
2.Fabrikanten moeten na toelating van hun medicijnonderzoek doen dat inzicht geeft in de
langetermijneffecten, maar dat onderzoek wordt vaak niet uitgevoerd of afgerond.
3.Er zijn 25 antidepressiva, 34 anticonceptiepillen, 19 middelen tegen diabetes en 23 antipsychotica op de markt. Dat is symbolisch: er komen veel te veel zogeheten me-toomiddelen op
de markt, medicijnen die meer van hetzelfde zijn.
4.Nieuwe medicijnen worden soms op de markt toegelaten als ze niet slechter zijn dan bestaande middelen, maar patiënten zitten niet te wachten op middelen die niet slechter zijn, ze
willen medicijnen die beter zijn.
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5.Medicijnen komen op de markt op basis van zachte uitkomstmaten: bij een bloeddrukverlager is dat een lagere bloeddruk, bij een kankermedicijn een (tijdelijke) groeistop van de tumor.
Te weinig wordt uitgezocht of een medicijn op harde uitkomstmaten effect heeft, op ziekte en
overlijden.

Dick Bijl: Het pillenprobleem. Waarom we zoveel medicijnen gebruiken die niet
werken en niet helpen. Amsterdam University Press; €14,99
https://www.succesboeken.nl/?media=&ISBN=9789462985322&tags=&zoeken=HET%20PILLENPROBLEEM#.W552Z-gzaUk
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