De GRIEP prik, wat moet ik
ermee?? JA of NEE?

Ter overdenking

Via oproepen van de huisarts, berichten in de
media, advertenties, TV/radiospotjes, wordt
tegenwoordig bijna iedereen gestimuleerd om
zich te laten vaccineren tegen de…

MAAR

GRIEP

Ze vertellen je NIET dat het nut van de prik
nooit is bewezen
Ze vertellen je NIET dat de huisarts bijna 11
euro ontvangt voor elk toegediend vaccin

Wat zegt de Overheid?
*Lareb : Het aantal meldingen van bijwerkingen
na vaccinatie met het griepvaccin is van 1
oktober 2012 tot 20 mei 2013 toegenomen met
35% ten opzichte van vorig seizoen
*Roel Coutinho (RIVM) : 'de huidige vaccins
zijn maar 'matig'

Ze vertellen je NIET dat het vaccin niet goed
is voor kinderen met een verzwakte weerstand *Kostenplaatje: een jaarlijkse post van ruim
Ze vertellen je NIET dat dit vaccin de kassa
van de farmaceutische industrie doet rinkelen
Ze vertellen je NIET dat griepvaccins ook
griepverschijnselen kunnen geven
Informeer je grondig, ga eens snuffelen op
internet of facebook, bekijk youtube filmpjes,
want het gaat hier tenslotte om JOUW
GEZONDHEID !

1. Tegenstrijdige richtlijnen : Huisartsen volgen de
richtlijn van Influenzapreventie om cliënten van 60 jaar
of ouder 2x te vaccineren. Dit in tegenstelling tot het
advies van de Gezondheidsraad, die 1 vaccin per
persoon aanbeveelt.
2. Werking van het vaccin : De griepprik werkt
minder goed als het eigen afweersysteem niet goed
werkt. Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of
medicijnen. U kunt besmet worden met een griepvirus
dat niet in de griepprik zit. Dan krijgt u toch griep.
3. Financieel aspect : een huisartsenpraktijk heeft
circa 6.000 euro praktijkomzet per jaar aan
griepvaccinaties
4. Zwangeren : De bijsluiter ontraadt het vaccineren
van kinderen onder de 6 mnd, maar voor de foetus,
het nog in volle ontwikkeling zijnde kindje, zou dit dan
geen probleem zijn?
5. Meerdere verzwakte griepvirussen in het
vaccin : jawel, ook de H1N1 (dezelfde als in 2009)
Meer informatie horen/lezen dan wat de overheid je
meldt over dit vaccin en afwegen of je dit wel wilt?

65 miljoen euro (en hoewel 'gratis', wél op
Neem eens een kijkje op de volgende sites:
conto belastingbetaler)
www.vaccinvrij.nl
www.vaccinatieraad.nl
*RIVM : 'Ook al is het onduidelijk hoe effectief www.verontrustemoeders.nl
de jaarlijkse griepprik is, het inenten moet www.desireerover.nl

voorlopig gewoon doorgaan'

Aan u de keuze :
één weekje grieperig MET, of zeven
dagen uitzieken ZONDER prik?
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