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Met toenemende druk in Europa en daarbuiten om de vaccin mandaten te behouden en 
uit te breiden, en de vijandigheid tegenover degenen die vaccins op welke manier 
dan ook bevragen, te vergroten, heeft de EFVV een nieuw wetenschappelijk document 
met volledige referenties geproduceerd:

Pathways for Vaccine Damage (doorklik). Neem alstublieft de tijd om dit document te 
lezen en het naar uw politieke vertegenwoordigers te sturen: leden van het Europees 
Parlement, lokale parlementsleden, ministers, senatoren, gemeenteraadsleden, 
afgevaardigden, congresleden enz. Het is duidelijk uit de wetenschap waarnaar in 
dit document wordt verwezen dat er vele manieren zijn waarop vaccins schade 
veroorzaken. Overheden wereldwijd moeten hiervan op de hoogte zijn. Geen enkele 
medische handeling met risico's van dien aard moet ooit worden opgelegd; het 
voorzorgsbeginsel moet worden toegepast.

In haar resolutie van 2018 over aarzeling van het vaccin eiste de EU meer 
transparantie en veiligheidsbewaking, verklaring van belangenconflicten en meer 
financiering van onafhankelijk onderzoek naar vaccins en hun adjuvantia. Zoals 
aangetoond in dit document dat voor meer transparantie zorgt, bestaat er al 
uitgebreid onderzoek naar vaccins en hun adjuvantia. Onze besluitvormers moeten 
zich er gewoon van bewust zijn en er rekening mee houden.

Het "grootste risico voor de mensheid" *
is niet de ongevaccineerde, maar het niet erkennen van de mogelijke schadelijke 
effecten van vaccinatie!

* Verwijzend naar de WHO en de internationale pers die nu beweren dat: 
"vaccincritici behoren tot een van de tien grootste gezondheidsrisico's voor de 
mensheid."

Het verhaal in één oogopslag

De WHO beweert dat vaccin 'sceptici' een van de tien meest bedreigende 
gezondheidsuitdagingen voor de mensheid in 2019 zijn. Tegelijkertijd is het 
stijgende aantal allergieën, auto-immuunziekten en neurologische aandoeningen die 
wetenschappelijk geassocieerd kunnen worden met mogelijke bijwerkingen van vaccins 
een wereldwijde epidemie en wijst erop dat vaccins zelf in onze tijd een echte 
uitdaging voor de wereldwijde gezondheid zijn geworden.

Momenteel is er geen onafhankelijke controle van de veiligheid en effectiviteit van 
vaccins, waarbij de industrie alleen zelf verantwoordelijk is voor alle vaccin-
gegevens. In sommige landen zijn aanzienlijke bedragen toegekend aan slachtoffers 
van vaccinatie-schade, maar andere landen hebben helemaal geen 
compensatieprogramma.

Onderzoek laat zien dat slechts een klein percentage van dergelijke gebeurtenissen 
ooit wordt gemeld of erkend, zodat het werkelijke aantal slachtoffers aanmerkelijk 
groter moet zijn dan officieel wordt erkend.

De recente resolutie van de EU over aarzeling m.b.t. het vaccin benadrukt de 
behoefte aan meer transparantie en veiligheidsbewaking op dit gebied. 
Wetenschappelijk onderzoek in Italië heeft een oorzakelijk verband aangetoond 
tussen militaire vaccins met zowel auto-immuunziekten als kanker, resulterend in 
meer opgelegde veiligheidsmaatregelen. Onafhankelijke analyses elders in Italië 
hebben veel onbekende verontreinigingen in vaccins aan het licht gebracht, evenals 
inconsistentie in de ingrediënten op hun etiketten. 

Individuen die gevaccineerd zijn met levende virusvaccins kunnen het virus weken of 
maanden later verspreiden en zowel gevaccineerd als niet-gevaccineerd infecteren. 
Ontvangers van vaccins kunnen ook ziektes overdragen en anderen infecteren, terwijl 
ze asymptomatisch blijven (geen verschijnselen hebben). Vaccin geïnduceerde 



immuniteit is niet permanent, dus het falen van vaccins is wijdverbreid. Ontvangers 
van griepvaccins worden vatbaarder voor toekomstige infecties na herhaalde 
vaccinatie. Vaccinproeven vereisen geen echte placebo waardoor de gerekruteerde 
cohorten niet representatief zijn voor de doelmarkt.

Als zodanig pleit de EFVV voor een herbeoordeling van de huidige vaccinprogramma's 
en een open, eerlijke wetenschappelijke discussie over dit onderwerp. Een volledig 
geraadpleegde en gedetailleerde lijst van mechanismen voor potentiële neurologische 
en immunologische schade veroorzaakt door vaccins wordt verstrekt:

1 Predisponerende genetica en single nucleotide polymorfismen

2 Omgevingstoxine achtergrondbelasting

3 Allergische reactie op de ingrediënten

4 Auto-immuunreactie

5 Ontsteking en cytokine-afgifte

6 Giftige ingrediënten

7 Door adjuvant (toevoegingen) veroorzaakte schade

8 Verontreinigingen

9 Cross-peptide reactiviteit

10 Wijziging van het microbioom

11 Synergetisch effect met andere neurotoxische middelen

Conclusies:
Gezien de wetenschap die in dit artikel is uiteengezet, wordt het feit dat erkende 
niveaus van vaccinschade schromelijk worden onderschat, de EU-resolutie vraagt om 
meer transparantie, argument voor een verklaring van belangenconflicten en meer 
financiering van onafhankelijk onderzoek naar vaccins en hun adjuvanten. De EFVV 
roept op tot de dringende toepassing van geïnformeerde toestemming en het 
voorzorgsbeginsel met volledige transparantie van gegevens en de intrekking van 
verplichte vaccinatie wereldwijd, om onomkeerbare schade voor een hele generatie te 
voorkomen.

Geen enkel vaccinbestanddeel mag op wat voor wijze dan ook schadelijk zijn, 
veiligheidsniveaus moeten fysiologisch worden aangepast, geschikte peptiden - niet 
DNA - worden geselecteerd om kruisreactiviteit te voorkomen en vaccins tijdens 
zwangerschap moeten worden vermeden. Vandaag is dit niet het geval.
Besluitvormers moeten daarom open blijven staan voor de mogelijke gevaren die 
vaccinatie kan veroorzaken en snel actie ondernemen.

Voor wie het aangaat,
De WHO heeft onlangs een verklaring gepubliceerd met een overzicht van de tien 
meest bedreigende gezondheidsuitdagingen voor de mensheid in 2019 [1]. De lijst 
bevat een kruistocht tegen zogenaamde 'vaccinsceptici', d.w.z. mensen die de 
veiligheid en effectiviteit van nationale immunisatieprogramma's betwijfelen.
Aangezien er in de huidige vaccinprogramma's geen onafhankelijke controle is over 
deze twee belangrijke parameters en de industrie alleen verantwoordelijk is voor 
het leveren van gegevens over hun producten, is er grote zorg over het vergelijken 
van deze gegevens met onderzoek door onafhankelijke bronnen. De pers beweert nu dat 
"vaccincritici een van de grootste gezondheidsrisico's voor de mensheid zijn." Uit 
wetenschappelijk onderzoek zou echter eerder blijken dat integendeel; het gebrek 
aan vaccinveiligheid een van de grootste gezondheidsrisico's van de mensheid is.

Het Europees Forum voor Vaccineveiligheid (EFVV) is een vereniging die de vrijheid 
van geïnformeerde vaccinvergunning eist en het voorzorgsprincipe toepast met 



betrekking tot vaccins in Europa en daarbuiten. Veel landen hebben regelingen voor 
de betaling van vaccins en de bedragen die worden uitbetaald voor negatieve 
bijwerkingen van het vaccin zijn aanzienlijk: meer dan 4 miljard dollar in de VS en 
meer dan 74 miljoen pond in 39 jaar in het VK. In het Verenigd Koninkrijk worden 
claims alleen in aanmerking genomen bij personen ouder dan twee jaar [2] xx, 
waarmee claims met betrekking tot het grootste deel van het vaccinatieschema worden 
uitgesloten.

Bovendien zijn de bijwerkingen die in aanmerking komen voor 
schadevergoedingsregelingen alleen erkend als ze in de directe nabijheid van het 
tijdstip van het toegediende vaccin optreden, terwijl het lang kan duren voordat 
een auto-immuunaandoening zich manifesteert. Vaak moeten slachtoffers meer dan 50% 
invaliditeit bewijzen als gevolg van het vaccin. Volgens een door de Amerikaanse 
overheid gefinancierde studie van de Harvard Medical School 'worden minder dan 1% 
van de bijwerkingen van het vaccin gerapporteerd' [3], dus deze onthutsende cijfers 
vertegenwoordigen slechts een heel klein deel van het werkelijke aantal. In de 
recente resolutie van de Europese Unie over aarzeling voor vaccins wordt ook 
duidelijk gesteld dat transparantie en veiligheidsbewaking op dit gebied 
ontoereikend zijn. Vaccinveiligheid is daarom een onderwerp van grote zorg, dat 
verder onderzoek vergt voordat een vaccin ergens verplicht wordt gesteld.

Als zodanig zou de EFVV graag geciteerd worden met de verwijzing naar de 
wetenschappelijke feiten. De huidige weergave van vaccinkritische personen als 
'emotioneel, irrationeel en onverantwoordelijk' is een belediging voor therapeuten, 
familieleden, verzorgers en activisten die getuige zijn geweest van de schade die 
door vaccinatieprogramma's aan deze generatie is toegebracht.

De toename van chronische neurologische en immunologische aandoeningen die vandaag 
wordt geregistreerd, is in feite evenredig met het toenemende aantal geleverde 
vaccins. Dit is de realiteit waar we voor staan.
Het zijn niet alleen geïsoleerde wetenschappers, activisten of ouders van door 
vaccins beschadigde kinderen die twijfelen aan de veiligheid van de vaccins van 
vandaag. Nadat wetenschappelijk onderzoek een causaal verband aantoonde tussen 
vaccins en vele auto-immuunziekten (AID) en kanker bij Italiaanse soldaten, heeft 
een Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie, Commissione parlamentare uranio 
impoverito-Inchiesta SIGNUM [4], de volgende dwingende richtlijnen gegeven voor het 
vaccineren van leden van het leger :

1 Vóór de vaccinatie moeten alle militairen overgevoeligheids- en immuunsysteem-
beoordelingstests ondergaan om vast te stellen of het vaccin schadelijk kan zijn.
2 Enkelvoudige vaccins in plaats van meervoudige doses worden aanbevolen.
3 Niet meer dan vijf afzonderlijke vaccins mogen tegelijkertijd worden gegeven, 
vanwege het verhoogde risico op het veroorzaken van AID en kanker.
4 Elke gevaccineerde persoon moet gedurende tien jaar na de vaccinatie worden 
gecontroleerd om te bepalen welke bijwerkingen later kunnen optreden.
5 Personen die allergisch zijn voor militaire vaccins worden niet toegelaten tot 
het leger.

Een belangrijk punt in de vaccinwetenschap is de potentiële verspreiding van 
ziekteverwekkers via een vaccinatie, ook bekend als 'vaccinspreiding' (shedding).

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat individuen gevaccineerd met levende 
virusvaccins zoals MMR (mazelen, bof en rubella, in Nederland BMR), rotavirus, 
waterpokken, gordelroos en influenza het virus gedurende vele weken of maanden 
daarna kunnen doorgeven en zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden evenveel 
kunnen infecteren (Rosen, 2014 ; Rota, 1995). Bovendien kunnen ontvangers van een 
vaccin ziekten in de hun keel meedragen en anderen infecteren terwijl ze zelf geen 
symptomen van een ziekte vertonen. "Talrijke wetenschappelijke onderzoeken wijzen 
erop dat kinderen die een levende virusvaccinatie krijgen, de ziekte kunnen laten 
verdwijnen en anderen weken of zelfs maanden daarna kunnen infecteren. Ouders die 
hun kinderen vaccineren, kunnen dus voor anderen een gevaar zijn ", legt Leslie 
Manookian, documentairemaker en activist [4] uit. De bekroonde documentaire van 
Manookian, The Greater Good, wil een dialoog openen over de veiligheid van vaccins. 
Zowel niet-gevaccineerde als gevaccineerde personen lopen een verhoogd risico door 



blootstelling aan recent gevaccineerde personen. Vaccin falen is wijdverspreid; 
vaccin-geïnduceerde immuniteit is niet permanent en recente uitbraken van ziekten 
zoals kinkhoest, bof en mazelen zijn opgetreden in volledig gevaccineerde 
populaties (Faryon, 2014). Ontvangers van griepvaccinatie worden ook gevoeliger 
voor toekomstige infecties na herhaalde vaccinatie (Mc Lean, 2014).
"Gezondheidsambtenaren zouden een quarantaine moeten vragen van twee weken voor 
alle kinderen en volwassenen die vaccinaties krijgen", zegt Sally Fallon Morell, 
voorzitter van de Weston A. Price Foundation. "Dit is de minimale hoeveelheid tijd 
die nodig is om de overdracht van infectieziekten naar de rest van de bevolking te 
voorkomen, inclusief personen die eerder zijn gevaccineerd."
"Vaccin falen en niet erkennen dat levende virusvaccins ziektes kunnen verspreiden 
heeft geresulteerd in een toename van uitbraken van besmettelijke ziekten bij zowel 
gevaccineerde als niet-gevaccineerde personen," zegt Manookian,

"De CDC moet artsen die vaccinaties toedienen instrueren om hun patiënten te 
informeren over de risico's die anderen hebben gehad door mensen die onlangs zijn 
gevaccineerd."
Het aantal sterfgevallen door mazelen daalde van 7.575 in 1920 (ca. 10.000 per jaar 
in vele jaren daarvoor vanaf 1910) tot een gemiddelde van 432 per jaar van 
1958-1962. Het vaccin werd geïntroduceerd in 1963. Tussen 2005 en 2014 zijn er geen 
sterfgevallen door mazelen in de VS, maar 108 sterfgevallen door het BMR-vaccin 
(Shilhavy, 2019).

We moeten ook uw dringende aandacht vestigen op de resultaten van een 
onafhankelijke analyse van het ingrediëntenbestand in vaccins dat onlangs in Italië 
is uitgevoerd door de Corvelva-groep, met behulp van onafhankelijke laboratoria 
[5], in samenhang met de mechanismen van mogelijke schade die hieronder worden 
beschreven. De analyses onthulden tal van onzuiverheden, variërend van DNA van de 
mens en van de muis tot virussen, chemicaliën, enz., Gevonden in grote hoeveelheden 
in de geteste flesjes. Vijf van de zeven vaccins voldoen niet aan de richtlijnen 
voor de hoeveelheid biologisch materiaal, DNA of vreemd RNA van menselijke of 
dierlijke oorsprong, of voor de aanwezigheid van genetische mutaties van de 
antigenen. Het is daarom van het grootste belang om niet alleen de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van vaccins en de samenhang met de 
geëtiketteerde ingrediënten in de handen van de industrie te leggen, maar erop aan 
te dringen dat onafhankelijke monitoring wordt ingevoerd door de landen of staten 
die deze vaccinprogramma's aanbevelen of zelfs verplichten. De huidige 
reguleringssystemen worden officieel gesponsord door de fabrikanten of, zoals in 
het geval van de CDC in de VS, hebben de regelgevers zelfs financiële belangen door 
vaccinpatenten te bezitten. De Cochrane-Collaboration heeft dit belangenconflict en 
gebrek aan onafhankelijkheid in het verleden vaak bekritiseerd.
Bovendien vereisen de huidige vaccinstudies geen echte placebo meer [6], waardoor 
ze ongeldig zijn om de veiligheid te beoordelen vanaf het moment dat de vaccins op 
de markt worden geïntroduceerd en aan het publiek worden toegediend. Als algemene 
regel worden alleen jonge gezonde mannen gerekruteerd voor deze studies; de 
bestudeerde populatie is daarom niet representatief voor de doelmarkt van het 
vaccin. Een terugkeer naar wetenschappelijke industrienormen moet een prioriteit 
zijn, zodat regelgevende panels een geïnformeerde verklaring kunnen afleggen over 
de veiligheid van de huidige vaccins.

De EFVV ziet het daarom als noodzakelijk om de huidige vaccinprogramma's opnieuw te 
beoordelen en een open en eerlijke wetenschappelijke discussie aangaande dit 
onderwerp op gang te brengen. De Italiaanse SIGNUM-onderzoekcriteria moeten niet 
alleen worden toegepast op Italiaans militair personeel, maar ook op het grote 
publiek, overal waar vaccinprogramma's worden opgelegd, in veel gevallen met een 
mandaat.

Het is niet onze bedoeling om de werkelijke effectiviteit van individuele vaccins 
te bespreken (zelfs als dit ook een punt van grote zorg is), maar om de bewezen 
potentiële routes van schade door vaccins te benadrukken, waarvan de meeste zelfs 
de oorzaak zijn van vele gezondheidsproblemen bij onze kinderen. Neem de tijd om 
deze punten te overwegen en een platform te creëren voor een evenwichtige 
uitwisseling en debat om de gezondheid van onze kinderen te waarborgen.



Mechanismen voor potentiële neurologische en immunologische schade door vaccins:
1. Predisposing genetica en single nucleotide polymorfismen MTHFR, apo E 4, COMT, 
VDR Taq, GST, etc. (uitleg hieronder)
2. Milieutoxische achtergrondbelasting, d.w.z. metalen, chemicaliën, enz.
3. Vaccinschade door allergische reactie op de ingrediënten, d.w.z. gelatine, 
neomycine, etc.
4. Vaccinschade via auto-immuniteit, d.w.z. ASIA
5. Vaccinschade via ontsteking en cytokine-afgifte
d.w.z. aluminium en polysorbaat 80 als sterke immuunstimulatoren
6. Vaccinschade via toxische bestanddelen, d.w.z. aluminium, squaleen, 
thimerosal, enz.
7. Vaccinschade via adjuvantia
d.w.z. aluminium als een sterke immuunstimulator
8. Vaccinschade door contaminanten
d.w.z. virale en bacteriële verbindingen gevonden in ongeveer 60% van alle vaccins
9. Vaccinschade via kruisreactiviteit van peptiden 
10 Vaccinschade via modificatie van het microbioom, d.w.z. stimulatie met 
mestcellen uit aluminium
11. Synergistische effecten met andere neurotoxische middelen
d.w.z. kwik, fluoride

Potentiële routes voor vaccinschade:

Predisponerende genetica en geassocieerde single-nucleotide polymorfismen.
Een verscheidenheid aan genetische markers is in verband gebracht met een 
verminderd vermogen van het lichaam om te ontgiften. Het MTHFR-polymorfisme leidt 
bijvoorbeeld tot een afname in glutathionsynthese, een van de belangrijkste 
eliminatieroutes van het lichaam. De meerderheid van de kinderen in het autistisch 
spectrum behoort tot deze classificatie. APO E 4 is in verband gebracht met een 
reeks neurologische ziekten en is als zodanig erkend als een belangrijke 
risicofactor voor de ziekte van Alzheimer. De wetenschap zal uitwijzen of deze 
genetische markers een contra-indicatie vormen voor geneesmiddelen met 
neurotoxische ingrediënten, zoals vaccins en het neurotoxische aluminium erin. Veel 
kinderen met bijwerkingen van het vaccin presenteren zich met deze markers en 
wetenschappers bespreken of kinderen met de individuele risicofactoren niet mogen 
worden gevaccineerd.

Milieutoxine belasting.
In toxicologische studies worden de meeste stoffen individueel onderzocht op hun 
schadelijke effecten. We weten nu echter dat we, om het toxische effect te 
beoordelen, ook rekening moeten houden met hun synergetisch effect in relatie tot 
andere toxines.
Gezien de toename van chemicaliën, zware metalen enz. in onze omgeving, moeten we 
zorgvuldig kijken naar de cumulatieve schade die mogelijk wordt veroorzaakt door 
afzonderlijke stoffen die synergetisch werken. Aluminium alleen is neurotoxisch. 
Als we het combineren met zelfs kleine hoeveelheden kwik, is het effect nog veel 
groter. Als we een dosis aluminium nemen die in staat is om één op de honderd 
ratten te doden en deze te combineren met de dosis kwik die in staat is om één op 
de honderd ratten te doden, is het resultaat de dood van alle honderd waargenomen 
ratten.

Vaccinschade door allergische reactie op de ingrediënten.
Er is aangetoond dat verschillende ingrediënten van het vaccin ernstige allergische 
reacties veroorzaken. Van het MMR-vaccin (in Nederland BMR) is bijvoorbeeld 
aangetoond dat het allergieën veroorzaakt, omdat de virussen worden gekweekt op 
kippeneieren (Herman, 1983). Andere vacciningrediënten zoals het antibioticum 
neomycine (Kwittken, 1993), gelatine (Sakaguchi, 1995), gist (Brightman, 1989), 
formaldehyde (Fabry, 1968), thimerosal (Cox, 1988), squaleen (Asa, 2000), aluminium 
( Cosnes, 1990), koolwaterstofoliën (Kuroda, 2004), enz. hebben allergene 
eigenschappen aangetoond. Zelfs actieve vaccincomponenten zoals het tetanustoxoïde 
(Jacobs, 1982) hebben dit aangetoond.
Het effect op de foetale immuun- en zenuwstelsels is bijvoorbeeld niet bestudeerd 
en zou een onderwerp moeten zijn van toekomstige studies om de veiligheid van het 
ongeboren kind te waarborgen in het geval van vaccins die tijdens de zwangerschap 



worden gegeven. Bovendien onthullen de resultaten van de recente onafhankelijke 
analyse van het ingrediëntenbestand, georganiseerd door de Corvelva-groep in 
Italië, dat vaccins onbekende ingrediënten bevatten met potentiële allergene 
eigenschappen, maar deze staan niet op het etiket of in een document. Hoe kan in 
dergelijke omstandigheden het allergene potentieel of de effecten van dergelijke 
producten worden vastgesteld?

Vaccinbeschadiging door auto-immuniteit.
Een volledig boek van gerespecteerde internationale auteurs over het verband tussen 
vaccins en auto-immuniteit (Vaccines and Auto Immunity, 2015) werd gepubliceerd 
door Prof. Shoenfeld.
Bij neurologische problemen van het centrale zenuwstelsel (CZS), auto-antilichamen 
tegen verschillende hersenstructuren, zoals serotoninereceptoren, myeline-
basiseiwit, neuron-axonfilamentproteïne, zenuwgroeifactor en cerebellaire 
neurofilamenten, enz. (Fawal, 1996; Singh, VK, 1993/1997/2004; Singer, HS, 2006) 
zijn waargenomen.
Immunologen zijn nu tot de conclusie gekomen dat auto-immuunziekten niet het 
resultaat zijn van overmatige activering van een normaal immuunsysteem, maar eerder 
een activatie van een disfunctioneel immuunsysteem. Er zijn ook overtuigende 
aanwijzingen dat bepaalde vaccinaties verband houden met deze aan auto-
immuunziekten gerelateerde aandoeningen (Shoenfeld, Y, 2000).
Ironisch genoeg verhogen stoffen die een deel van het immuunsysteem onderdrukken, 
meestal cellulaire immuniteit, de kans op auto-immuniteit. Immunologen spreken over 
een Th1-Th2-shift en vice versa. Dit kan gebeuren bij blootstelling aan kwik en als 
reactie op vaccinatie. Een groot aantal auto-immuunziekten is geassocieerd met een 
Th2-verschuiving.

Vaccinschade via cytokinen en excitotoxinen.
Zowel bij dieren als bij mensen is aangetoond dat systemische infecties en ook 
immuunactivatie door vaccins snel het microgliale systeem van de hersenen 
activeren; in feite kunnen vaccins dit gedurende lange perioden doen. Artsen 
rapporteren verhoogde cytokines tot elf jaar na een immunisatie bij door een vaccin 
beschadigde personen. Zodra de van primer voorziene microglia opnieuw zijn 
geactiveerd door een daaropvolgende vaccinatie of infectie, activeren de microglia 
volledig en scheiden hun destructieve verbindingen uit zoals eerder is besproken.
Het immuunsysteem kan snel een natuurlijke infectie opruimen en vervolgens de 
activering van het immuunsysteem uitschakelen, waardoor herstel mogelijk is van de 
schade die is veroorzaakt. Het afsluiten van de microglia is erg belangrijk. Er is 
bewijs dat de microglia bij herhaalde en overmatige door vaccin getriggerde 
immuunstimulatie niet worden uitgeschakeld. Elke ontsteking via infectie of vaccin 
zal resulteren in een afgifte van cytokinen. Van systemische ontsteking is 
aangetoond dat het het risico op ongunstige neurologische uitkomsten verhoogt bij 
extreem lage drachtige pasgeborenen (Kuban, 2015).
In lage concentraties werken cytokines ter bescherming van zich ontwikkelende 
hersencellen en bevorderen ze de hersenontwikkeling (neurotrofe functie), maar in 
hoge concentraties kunnen ze zeer destructief zijn, vooral in combinatie.
Van bijzonder belang zijn de inflammatoire cytokinen interleukine 1 en 1β (IL-1 en 
IL-1β), IL-6 en tumornecrosefactor-alfa (TNF-a). Het is bijvoorbeeld bekend dat 
vrouwen die tijdens de zwangerschap met de griep zijn besmet aanzienlijk meer kans 
hebben om een autistisch kind of een kind met schizofrenie te krijgen, afhankelijk 
van wanneer de infectie plaatsvond. Aanvankelijk veronderstelde men dat dit te 
wijten was aan het feit dat het virus werd overgedragen aan de foetus, maar latere 
studies vonden dat het niet het virus was, maar de immuunreactie van de moeder die 
het probleem veroorzaakte, dat wil zeggen, het waren de immuuncytokinen (IL-1 , 
IL-2, Il-8, IL-6 en TNF-a) die de ontwikkeling van de hersenen van de baby 
veroorzaakten.

Als het krijgen van de griep tijdens zwangerschap de kans op de geboorte van een 
autistisch of schizofreen kind kan verhogen als gevolg van een intense toename van 
cytokine-afgifte, wat zullen vaccins die tijdens de zwangerschap worden gegeven dan 
doen, omdat ze ook een intense afgifte van cytokinen veroorzaken? Een ander 
cytokine is type I-interferon. Op basis van een reeks experimenten met muizen en 
ratten in de jaren 1970, wezen Ion Gresser en collega's op de mogelijkheid dat 
ongepaste blootstelling aan type I interferon (IFN) - bijvoorbeeld te veel, te lang 



of op het verkeerde moment - mogelijk schadelijk is bij zoogdieren. Met een 
opmerkelijke precisie postuleren ze dat de embryo-toxische effecten van een 
aangeboren virale infectie mogelijk rechtstreeks verband houdt met de gastheer-IFN-
respons (geïnduceerd door het infectieuze agens) in plaats van met het virus op 
zich (Crow, 2015). In zoogdiercellen hebben immuunresponsen op virale infectie vaak 
betrekking op gastheer-gecodeerde nucleïnezuurbindende patroonherkenningsreceptoren 
(PRR's), waaronder endosomale Toll-achtige receptoren (TLR's, namelijk TLR3, TLR7, 
TLR8 en TLR9), RNA-sensoren (inclusief het door retinezuur induceerbare gen I (RIG-
I-like receptoren (RLR's) IFIH1 en RIG-I) en DNA-sensoren (in het bijzonder 
cyclisch GMP-AMP-synthase (cGAS) en y-IFN-induceerbaar eiwit 16 (IFI16)).

Virus-gecodeerde nucleïnezuren worden herkend als niet-eigen pathogeen-
geassocieerde moleculaire patronen (PAMPs) en de binding van virale PAMPs aan PRR's 
triggert signalerende cascades die werken via de adaptermoleculen TRIF (in het 
geval van TLR3), MYD88 (in het geval van TLR7 en TLR9), mitochondriaal antiviraal-
signalerend eiwit MAVS (in het geval van de RLR's) en stimulator van IFN-genen 
eiwit STING (in het geval van cGAS en IFI16).
Deze route induceert de expressie van op virus reagerende genen en pro-
inflammatoire cytokines (waaronder de type I IFN's), die de virusreplicatie 
beperken en de aangeboren en adaptieve immuniteit moduleren (Crow, 2015). Hoewel de 
snelle inductie en amplificatie van het type I interferonsysteem zeer adaptief is 
in termen van virusuitroeiing, kan afwijkende stimulatie of niet-gereguleerde 
regeling van het systeem leiden tot ongeschikte en / of overmatige 
interferonuitvoer (Crow, 2013).

Van interferonen is aangetoond dat ze neurotoxisch zijn (Kessing, 2015) door 
activering van de type I-receptor en de GIuN2A-subeenheid van de NMDA-receptor.
Van interferonen van type I is zelfs gesuggereerd dat ze een toekomstig adjuvans in 
vaccins zijn, waarvan we hopen dat deze, uit onze huidige kennis, niet zullen 
worden geïmplementeerd (Bracci, 2008). Het is opmerkelijk dat nucleïnezuren ook 
inflammasoomactivatie kunnen activeren, die gerelateerd is aan ten minste één 
fenotype van de menselijke ziekte (Kaneko, 2011; Tarallo, 2012).
Na behandeling met IFN (bijvoorbeeld voor hepatitis C-virusinfectie of als 
kankertherapie) beschrijven talrijke rapporten het vóórkomen van kenmerken zoals 
digitale vasculitis, SLE en glaucoma (Bessis, 2002; Ronnblom, 1990; Kwon, 2001). 
IFN-productie zou ook een mechanisme kunnen zijn van een vaccin dat mogelijk de 
hersenen kan schaden. In het geval van microcefalie bij Braziliaanse kinderen zou 
het daarom kunnen dat een in het algemeen onschuldig Zika-virus cytokineproductie 
zou kunnen veroorzaken, wat schadelijk kan zijn voor de zich ontwikkelende 
hersenen; het is ook aannemelijk dat dit plaatsvond door vaccinatie of als een 
derde scenario, de combinatie van de twee of zelfs meer factoren als een 
cumulatieve overstimulatie van het immuunsysteem.

Vaccinbeschadiging via toxische ingrediënten.
Van Mercurius / Kwik (Bjørklund, 2018, Ha, 2016) en Aluminium (Zhang Q, 2018) is 
bekend dat het sterke neurotoxinen zijn, maar zelfs ingrediënten zoals squaleen 
laten toxische effecten zien door pathogene cellen te veroorzaken in zowel 
drainerende als niet-drainerende lymfeklieren (Holm , 2002). Veel stoffen worden 
meestal veilig verklaard omdat ze zogenaamd de placenta niet passeren, maar er zijn 
een aanzienlijk aantal factoren bekend die de placenta-overgang wijzigen, evenals 
de nog niet aangetoonde bloed-hersenbarrière in het foetale centrale zenuwstelsel.
Aluminium in vaccins is recent waargenomen als nanodeeltjes. Veel studies 
beschouwen nanodeeltjes over het algemeen als onveilig omdat ze zelfs celorganellen 
kunnen binnendringen, maar het effect op de foetus is nog niet onderzocht. 
Veiligheidsniveaus voor vaccin-ingrediënten worden meestal ingesteld voor 
volwassenen, maar niet voor kinderen. Tot op heden bestaan ze helemaal niet voor de 
foetus.
Dit moet van het grootste belang zijn voor vaccinveiligheidsstudies en moet worden 
vastgesteld voordat doseringen worden goedgekeurd die schadelijk zijn voor de 
hersenen van de foetus of de baby bij de vroege ontwikkeling. Nogmaals, de 
resultaten van de recente onafhankelijke analyse van het ingrediëntenbestand, 
georganiseerd door de Corvelva-groep in Italië, tonen aan dat vaccins onbekende 
ingrediënten bevatten met mogelijke toxicologische eigenschappen, maar deze staan 
niet op het insert of in een document. Hoe kunnen de toxicologische effecten van 



dergelijke producten worden vastgesteld?

Vaccinschade door contaminanten.
Niet vermeld op officiële lijsten zijn bacteriële en virale verontreinigingen in 
vaccins (Cutrone R, 2005; Harasawa R, 1994). Verschillende studies vonden een hoge 
incidentie van microorganisme-verontreiniging in vaccins van een aantal grote 
farmaceutische bedrijven, met cijfers zo hoog als 60% van de vaccins die besmet 
waren (Cutrone R, 2005; Geier M, 1978; Giangaspero M, 2001; Harasawa R , 1994; 
Johnson JA, 2001; Potts BJ, 1987). Bacteriële en virale fragmenten zijn ook in een 
aantal vaccins gevonden. Vaccinpromoters waren snel om ons te verzekeren dat deze 
virale fragmenten geen probleem zouden moeten veroorzaken, maar onderzoek wijst 
anders uit.
In feite veroorzaakte een niet-levensvatbaar viraal fragment geïmplanteerd in 
microglia en astrocyten in de hersenen de verwoestende dementie geassocieerd met 
het HIV-virus (Gonzales-Sarano F, 2005; Rubin SA, 1999). Het virus infecteert de 
hersenneuronen zelf niet; het voorgestelde mechanisme is een immunologische / 
excitotoxisch geïnduceerde toxiciteit, net zoals we dat bij herhaalde vaccinatie 
zien.
Hetzelfde mechanisme wordt waargenomen met een aantal virussen, waaronder 
mazelenvirussen, het bornavirus en het herpesvirus (De la Torre JC., 2002; 
Lellouch-Tubiana A, 2000; Ovanesov MV, 2006; Rubin SA, 1999; Volmer R, 2000).
Wanneer hersengoliale cellen of neuronen chronisch worden geïnfecteerd met deze 
virussen (een persistente virale infectie genoemd) vernietigt de smeulende immuun / 
excitotoxische reactie langzaam de hersencelverbindingen omdat het immuunsysteem 
het infectieuze micro-organisme probeert te vernietigen.
Het kan echter nooit het organisme doden, dus de vernietiging (en intense 
microgliale activering) gaat nog tientallen jaren door, zoals we zien in het 
autistische brein (Vargas DL, 2005). In 2017 waren Gatti en Montanari in staat om 
nanocontaminatie in vaccinmonsters aan te tonen. De resultaten van dit nieuwe 
onderzoek tonen de aanwezigheid aan van microdeeltjes en deeltjes van nanogrootte, 
samengesteld uit anorganische elementen in vaccinmonsters. Dit wordt niet tot de 
componenten gerekend en hun ongewenste aanwezigheid is voorlopig onverklaarbaar. In 
detail verifieerden zij de aanwezigheid van saline- en aluminiumzouten, en verdere 
aanwezigheid van micro-, submicro- en nanogrootte, anorganische vreemde lichamen 
(variërend van 100 nm tot ongeveer tien micron) werd in alle gevallen aangetroffen. 
Gezien de verontreinigingen die in alle monsters van vaccins voor menselijk gebruik 
werden waargenomen, zijn nadelige effecten na injectie van die vaccins mogelijk en 
geloofwaardig en hebben ze ook het karakter van willekeur omdat ze afhankelijk zijn 
van waar de verontreinigende stoffen door de bloedcirculatie worden vervoerd.

Vaccinschade via adjuvantia.
Hoewel in de geschiedenis van het hedendaagse vaccin aluminiumadjuvanten als 
inherent veilig zijn weergegeven (Offit en Jew, 2003), hebben onderzoeken in 
diermodellen en mensen aangetoond dat ze zelf immuno-inflammatoire aandoeningen 
kunnen veroorzaken (Authier et al., 2001; al., 2007; Couette et al., 2009; Israeli 
et al., 2009; Shaw en Petrik, 2009; Gherardi en Authier, 2012).
Er is geen wettelijke of medische vereiste om aan te tonen dat aluminiumadjuvantia 
zonder risico voor menselijk gebruik zijn en dat er geen goedkeuringsmechanisme is. 
Alleen vaccins zijn goedgekeurd voor gebruik door mensen. Er zijn twee algemeen 
gebruikte aluminiumadjuvanten, Alhydrogel en AdjuPhos, evenals een gesulfateerde 
versie van de laatste, die is opgenomen in Gardasil, een vaccin tegen het humaan 
papillomavirus (HPV). De eigen veiligheidsonderzoeksgegevens van Merck wijzen op 
een frequentie van bijwerkingen van het vaccin van ongeveer 2,5% en op dezelfde 
manier 2,5% voor hun 'placebogroep' die hun eigen adjuvans kregen. Dus hoewel 
25.000 / 1.000.000 volkomen gezonde ontvangers ziek worden na het ontvangen van 
Gardasil, wordt het veilig geacht aangezien hetzelfde aantal ziek werd door alleen 
het adjuvans alleen te ontvangen. In een zeer kleine echte controlegroep waarbij de 
placebo als zoutoplossing werd vermeld, waren er nul (geen) bijwerkingen. Dit roept 
een aantal serieuze vragen op over hulpstoffen zelf.

Talrijke publicaties demonstreren duidelijk het toxische karakter van aluminium 
(Exley, 2016) en zijn rol in de etiologie van ziekten als bijvoorbeeld multiple 
sclerose (Mold, 2018) en de ziekte van Alzheimer (Exley, 2017) en zelfs autisme 
(Mold, 2017). Routes waarlangs het adjuvans aluminium kan bijdragen aan 



gezondheidsproblemen zijn geïdentificeerd (Mold, 2016; Mujika, 2017, Shardlow, 
2018). Onlangs werd ontdekt dat de effecten van een aluminiumadjuvans veel 
complexer kunnen zijn, omdat er geen duidelijke dosisafhankelijke correlatie lijkt 
en zelfs kleinere concentraties kunnen leiden tot gevaarlijkere situaties op 
cellulair niveau (Crepeaux, 2017).

Vooral de interferentie van aluminium met de regulatorische routes van het 
endocriene en immuunsysteem kan leiden tot pro-inflammatoire en pro-oxidatieve 
cascades met nadelige effecten op de ontwikkeling en functie van de hersenen 
(Tomljenovic en Shaw, 2011b; Blaylock, 2012).
Het is het meest gebruikte vaccinadjuvans, zelfs als het heeft bewezen een 
neurotoxine en een sterke immuunstimulator te zijn. Derhalve heeft het adjuvans 
aluminium de noodzakelijke eigenschappen om neuro-immuunziekten te induceren.

Baby's in de baarmoeder hebben een andere fysiologie en zijn veel kwetsbaarder voor 
toxische uitdagingen. Zelfs bij volwassenen kunnen adjuvantia ernstige auto-immuun- 
en ontstekingsaandoeningen veroorzaken en worden de veiligheidsniveaus meestal 
ingesteld voor het volwassen organisme.
De doses waaraan kinderen, baby's en foetussen worden blootgesteld, zijn daarom 
proportioneel veel hoger en zijn meestal niet onderzocht. De toename van 
neurologische- en otwikkelingsproblemen van het zenuwstelsel bij kinderen wordt 
niet geassocieerd met een giftige aanval op de zich ontwikkelende immuun- en 
zenuwstelsels, een verband dat is bewezen in talloze onderzoeken op het gebied van 
milieugerelateerde geneeskunde, immunologie en toxicologie.
Aluminium zelf is giftig voor alle levensvormen (Exley, 2009). Aluminium is 
genotoxisch, pro-oxidant, pro-inflammatoir en immunotoxisch (Shoenfeld en Agmon-
Levin, 2011; Tomljenovic, 2011; Tomljenovic en Shaw, 2011a, b; Blaylock, 2012). 
Bovendien is aluminium een hormoon-regelaar; het onderdrukt het glucosemetabolisme 
en interfereert met vele andere essentiële cellulaire processen zoals 
calciumhomeostase, verschillende ATP-afhankelijke mechanismen, 
membraanreceptorsignalering en mitochondriale functie (Agarwal et al., 1996; 
Tomljenovic, 2011).

Experimentele en klinische gegevens hebben duidelijk het centrale zenuwstelsel 
(CZS) geïdentificeerd als het meest gevoelige doelwit van toxische effecten voor 
aluminium. De neurotoxiciteit van aluminium manifesteert zich meestal in leer-, 
geheugen-, concentratie- en spraakstoornissen, verminderde psychomotorische 
controle, verhoogde convulsieactiviteit en veranderd gedrag (dwz verwarring, 
angstgevoelens, repetitief gedrag en slaapstoornissen (Tomljenovic, 2011), maar 
toch is het de meest gebruikte adjuvans Aluminium heeft krachtige en 
multifactoriële stimulerende effecten op het immuunsysteem (Exley et al., 2010).

Anders dan verzwakte virussen, in afwezigheid van aluminium, slagen de meeste 
antigene verbindingen er niet in om een adequate immuunrespons te lanceren (Israeli 
et al., 2009), wat suggereert dat een aanzienlijk deel van vaccin-geïnduceerde 
immuunstimulatie kan worden aangestuurd door het aluminium adjuvans zelf. In het 
drievoudige vaccin dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij zwangere vrouwen in 
Brazilië, wordt aluminium gebruikt als geadsorbeerd gehydrateerd aluminiumhydroxide 
(Al (OH)) en aluminiumfosfaat.

Aluminiumverbindingen dienen om drastisch te stimuleren en de immuunreactie van de 
vaccinatie te verlengen. Sommige aluminium blijft jaren op de injectieplaats. 
Aluminium werd voor het eerst aan vaccins toegevoegd in 1926 en het heeft 
tientallen jaren geduurd om het gebruik ervan in twijfel te trekken. 
Aluminiumverbindingen en andere vaccincomponenten versterken de immuniteit, 
inclusief enkele ongewenste componenten van het immuunsysteem zoals B-cellen. 
Vaccinadjuvanten zijn ontworpen om langdurige immuunstimulatie te produceren, dus 
vormen ze een bijzonder gevaar voor het zich ontwikkelende zenuwstelsel. 

Studies hebben aangetoond dat immuunactivatie na vaccinatie maximaal twee jaar kan 
duren. Dit betekent dat de microgliale cellen in de hersenen ook voor dezelfde 
tijdsduur of mogelijk langer worden geprimed. Wat dit veroorzaakt voor de zich 
ontwikkelende hersenen bij de foetus is niet onderzocht. Het is bekend dat 
aluminium kan accumuleren in de hersenen en dat dit opgehoopte aluminium wordt 



geassocieerd met neurodegeneratie.

Het bewijs voor een verband tussen aluminiumneurotoxiciteit en de ziekte van 
Alzheimer blijft toenemen. Aluminium, zowel als kwik, activeert microglia die kan 
leiden tot chronische hersenenontsteking - een belangrijke gebeurtenis in zowel de 
ziekte van Alzheimer als de ziekte van Parkinson (Armstrong RA, 1995, Bishop NJ, 
1997; Campbell A, 2004; Esparza JL, 2003; Shirabe T, 2002; Yokel RA, 1999). Flarend 
et al. een onderzoek uitgevoerd (met behulp van radioactief gelabeld aluminium 
[26Al]) waarin een van de twee goedgekeurde vormen van adjuvantia 
(aluminiumhydroxide of aluminiumfosfaat) die in vaccins werden gebruikt, werd 
geïnjecteerd in een door de FDA goedgekeurde dosis (0,85 mg per dosis) (Flarend RE, 
1997 ).
De resultaten toonden aan dat aluminium vanuit beide vormen snel in het bloed werd 
geabsorbeerd. Aluminiumfosfaat werd echter sneller geabsorbeerd en produceerde 2,9 
maal meer weefselniveaus dan aluminiumhydroxide. Bloedspiegels van aluminium bleven 
gedurende 28 dagen verhoogd met beide adjuvantia. Verhoogde aluminiumgehaltes 
werden gevonden in de nier, milt,
lever, hart, lymfeklieren en hersenen. Wat dit met de zich ontwikkelende organen in 
de baarmoeder doet, is niet onderzocht.

Het is ook bekend dat aluminium de toxiciteit van kwik verhoogt en dat aluminium 
uit andere bronnen dan vaccins de ontsteking in het lichaam verhevigt(Rojo, 2006). 
De vraag die niemand lijkt te stellen is dit: werkt het aluminium als een constante 
bron van hersenontsteking? Onderzoek, vooral gericht op microgliale activering met 
behulp van aluminium, lijkt erop te wijzen dat dit het geval is (Zhao, 1998).

Het lijkt daarom aannemelijk dat verstoringen van kritieke gebeurtenissen bij de 
ontwikkeling van het immuunsysteem ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van 
neuro-gedragsstoornissen (Dietert en Dietert, 2008). Immuun stimulatie (inclusief 
vaccin-geïnduceerde) tijdens cruciale stadia van ontwikkelingsproblemen, zowel pre- 
als postnataal, heeft inderdaad geleid tot gedragsresultaten en neuroanatomische 
afwijkingen.

Vaccinbeschadiging via kruis-reactiviteit van peptiden.
Darja Kanduc beschrijft peptide kruis-reactiviteit als de oorspronkelijke schade 
van vaccins (Kanduc, 2012). Ze begint haar belangrijke artikel door erop te wijzen 
dat evolutie een uitgebreid peptide-identiteitsplatform heeft gecreëerd dat wordt 
gedeeld tussen virussen en mensen. Deze verdeling kan schadelijke neveneffecten bij 
de toediening van vaccins veroorzaken die kunnen leiden tot auto-immunologische 
gevolgen voor het individu.
Ze beschrijft een vicieuze cirkel die de peptide-algemeenheid, microbiële 
immuunvlucht, adjuvantia in vaccins en auto-immuun kruis-reactiviteit met elkaar 
verbindt. In 1962 (Rowley, 1962) werd ontdekt dat infecties kunnen leiden tot auto-
immuunziekten als gevolg van kruis-reactieve antilichamen of T-cellen. Dit leidt 
tot verder onderzoek dat aantoont dat het delen van aminozuur sequenties van 
structuren tussen virussen en mensen een wortel was van auto-immuunziekten 
(Shapiro, 1976; Ebringer A, 1979; Fujinami, 1983; Albert, 1999).

In deze nieuwe interpretatie, het 'molecular mimicry concept' genoemd, 'ziet', 
'herkent' het immuunsysteem de pathogene sequenties / structuren. Daarbij let het 
immuunsysteem niet op het feit dat de hoofdsequenties en structuren in de gastheer 
aanwezig kunnen zijn. Als zodanig wordt een auto-immuunreactie geactiveerd, een 
theorie die op dit moment nog steeds wordt bediscussieerd. Kanduc en anderen 
(Trost, 2010) hebben een enorme overlap geïdentificeerd tussen virale eiwitten en 
het menselijke proteoom. In feite worden miljoenen peptiden gedeeld. Ze toonden aan 
dat op een hexapeptide-niveau de overeenkomst tussen microben en mensen een 
verhouding van menselijke eiwitten vertoont die bacteriële heptapeptiden van 99,7% 
bevatten en die niet, met 0,3%. Dit illustreert dat slechts een minuscule fractie 
van ongeveer 30.000 eiwitten die het menselijke proteoom vormen vrij is van 
bacteriële heptapeptide-motieven. 

Kanduc (Trost, 2010) beschrijft virussen en bacteriën als een deel van het 
menselijk zelf en beschrijft dat ze onderworpen zijn aan dezelfde tolerogene 
mechanismen die menselijke antigenen en weefsels kenmerken. Kanduc bevestigt ook 



dat alleen die aminozuursequenties die uniek tot expressie komen in een proteoom 
een immuunpotentiaal kunnen hebben (Segal, 2017).
Vandaar dat vaccinatieprotocollen, waaronder een immuunrespons tegen hele antigenen 
van virussen en bacteriën, ook een uitgebreide reeks auto-immuunresponsen in de 
gevaccineerde gastheer kunnen induceren vanwege het wijdverspreide pentapeptide 
delen tussen virale en bacteriële eiwitten en het menselijke proteoom (Kanduc, 
2009; Kanduc 2011 , Kanduc, 2012).

Dit mechanisme kan ook het feit verklaren dat actieve vaccins op basis van 
antigenen van infectieuze agentia een zwakke (of geen) respons in het menselijke 
immuunsysteem kunnen produceren omdat het deze niet als vreemd herkent, omdat te 
veel peptidesequenties worden gedeeld met de gastheer. Dit is de reden waarom 
adjuvantia zijn geïntroduceerd. Ze stimuleren een immuunreactie maar leiden op die 
manier tot hyperactivering van het immuunsysteem en kunnen de nog steeds slecht 
gedefinieerde mechanismen die het immuunsysteem onder controle houden en leiden tot 
het vermijden van schadelijke auto-immuunaanvallen, veranderen of tot zwijgen 
brengen. Volgend op adjuvante vaccinatie kunnen daarom specifieke reacties optreden 
tussen de gastheermoleculen / structuren vanwege massale peptideaanpassing tussen 
de microben en menselijke peptiden, waardoor een auto-immuunreactie wordt gestart. 
Deze factor is in het geheel niet onderzocht in onderzoeken naar de veiligheid van 
de vaccinatie voor het ongeboren kind.

Vaccinschade door wijziging van het microbioom.
De wetenschap is net begonnen met het ontdekken van het leven van miljarden micro-
organismen in en op ons lichaam. De 100 biljoen microben in de darmen hebben 
ongeveer 4,3 miljoen genen en we zijn nog maar net begonnen te ontdekken hoe 
belangrijk ze zijn voor veel lichaamssystemen en -functies. Van één darmbacterie is 
bijvoorbeeld aangetoond dat deze het glutathionmetabolisme in muizen reguleert; dit 
is ons belangrijkste intrinsieke ontgiftingsproces (Mardingogiu, 2015) dat de 
manier waarop we reageren op toxines (bijvoorbeeld vaccins) in ons lichaam kan 
bepalen.

Veel darmbacteriën hebben een directe invloed op de hersenfunctie. Het is nog niet 
duidelijk hoe het microbioom de hersenen verandert. De meeste onderzoekers zijn het 
erover eens dat microben waarschijnlijk via meerdere mechanismen de hersenen 
beïnvloeden. Wetenschappers hebben ontdekt dat darmbacteriën neurotransmitters 
produceren, zoals serotonine, dopamine en GABA.
De immuunstimulerende eigenschappen van aluminium zijn routinematig benut voor het 
induceren van mestcelafhankelijke voedselallergieën in experimentele diermodellen. 
Mastcellen spelen een sleutelrol in een breed scala van inflammatoire gastro-
intestinale pathologieën waarbij ze de slijmvliesimmuniteit verminderen en de 
darmpermeabiliteit vergroten (Berin en Mayer, 2009; Theoharides et al., 2009). 
Gastro-intestinale stoornissen en voedselallergieën zijn de meest voorkomende niet-
neurologische comorbiditeiten bij autisme, en mast-celactivering is sterk betrokken 
als de onderliggende factor (Theoharides et al. 2009).

In feite hebben beoefenaars over de hele wereld die zich bezighouden met 
vaccinschade een hoge incidentie van verhoogde histaminegehalten in de GIT gemeld 
die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de afgifte van mestcellen als een reactie 
op het vaccin. Hoe dit gebeurt, is nog niet duidelijk, maar wat het effect van een 
vaccin is op het foetus en het kind GIT en dus het microbioom is helemaal niet 
onderzocht. Om de belangrijke interacties tussen het microbioom en de vaccins te 
begrijpen, is onlangs een project met de naam Microbiome Vaccine Safety Project (7) 
ontwikkeld.

Van darmmicrobiota is bekend dat ze de respons op het vaccin beïnvloeden, zoals 
verschillende onderzoeken nu hebben aangetoond. Onevenwichtige flora wordt 
geassocieerd met systemische ontsteking en afgestompt immuunrespons op vaccinatie. 
Een recent artikel werd gepubliceerd met een centrale hypothese dat 
darmmicrobiotica een significant effect hebben op de respons van de gastheer op 
vaccinatie en waarin werd verondersteld dat een verminderde of afwezige populatie 
van commensale flora in combinatie met een overgroei van pathogene stammen een 
microbiële predispositie voor nadelige effecten kan worden op vaccinreacties (8).



Synergistische effecten met andere neurotoxische middelen.
Synergistische toxiciteitseffecten komen voor in vacciningrediënten in combinatie 
met verschillende andere agentia (chemicaliën, metalen, enz.). Een daarvan is de 
combinatie van fluoride (drinkwater, tandpasta, enz.) En aluminium. Fluoroaluminium 
is een stof die de immuunfunctie verstoort, evenals veel insecticiden en herbiciden 
die in het hele huis worden gebruikt. Het gevaarlijkste synergistische effect van 
een aluminium- of thimerosal (ethylkwik) -bevattend vaccin is kwik. In een 
onderzoek bij kinderen uit Amazonië werd aangetoond dat methylkwik van maternale 
oorsprong (d.w.z. visconsumptie) een synergistisch neurotoxisch effect had wanneer 
het werd gecombineerd met de ethylkwik in vaccins, hetgeen manifesteerde in 
vertraagde neurologische ontwikkeling (Marques, 2016).

Voeding en relevantie voor ontsteking en mogelijke vaccinschade.
Het immuunsysteem is afhankelijk van vele voedings- en psychologische factoren. Het 
spijsverteringsstelsel is verantwoordelijk voor bijna 80% van de immuunfunctie, dus 
zijn toestand is van vitaal belang voor menselijke afweermechanismen. Een foetus 
heeft geen eigen actief immuunsysteem; het hangt grotendeels af van de moeder. 
Factoren die het darmmicrobioom en het immuunsysteem in het algemeen kunnen 
beïnvloeden, kunnen zijn:

Aluminium kookgerei.
Zoals we hierboven hoorden, is aluminium een neurotoxine. In veel armere landen 
gebruikt een groot aantal huishoudens voornamelijk aluminium kookgerei. Het is 
mogelijk dat er niet alleen een neurotoxisch effect is, maar een immunologische 
sensibilisatie kan ook optreden door herhaalde blootstelling. De meeste vaccins 
gebruiken tegenwoordig aluminium als hulpstof. Dit zou een factor kunnen zijn die 
ertoe bijdraagt dat mensen in deze landen meer vatbaar zijn voor reacties op 
vaccins.

Oliën.
Hoewel het bekend is dat omega-3-oliën gezond zijn, is de EPA-component aanzienlijk 
immuunonderdrukkend en dientengevolge moeten hoge innames worden vermeden. Het is 
de DHA-component die de meeste gunstige effecten heeft, vooral wat betreft 
hersenherstel en ontstekingreductie. DHA remt ook de excitotoxiciteit. Bij 
hersenontsteking heeft een combinatie van EPA en DHA de voorkeur, met een lager 
EPA-gehalte.

Ondervoeding en ook modern fast food kunnen factoren zijn die orthomoleculaire 
tekorten veroorzaken, waardoor de foetus kwetsbaarder kan worden wanneer ze aan een 
ontsteking wordt blootgesteld. Vaak vergeten is het substantiële bewijs dat 
omega-6-oliën krachtig ontstekingen en immuunsuppressie induceren wanneer ze in 
grote hoeveelheden worden geconsumeerd. Zwangere vrouwen en kinderen moeten 
immuunonderdrukkende oliën vermijden, zoals de omega-6-oliën (maïs-, sojaboon-, 
saffloer-, zonnebloem- en pindaolie). Door consumptie van voedsel dat deze oliën 
bevat, kan de immuniteit van kinderen worden veranderd, waardoor ze niet alleen 
gevoeliger zijn voor natuurlijke infecties, maar ook vatbaar zijn voor 
vaccincomplicaties.

Melk, gluten, fluoride, soja.
Melk en melkproducten en voedingsmiddelen die gliadine en gluten bevatten, zoals 
granen, kunnen een synergistisch effect hebben op auto-immuniteitsprocessen. Het 
zuivelproteïne caseïne zit soms in vaccins en een adjuvans kan daarom een 
immuunrespons daarop stimuleren. Polysorbaat 80, dat vaak wordt gebruikt in 
vaccins, kan tarwe bevatten. Sojaproducten zijn ook verantwoordelijk voor een 
aanzienlijk aantal voedselallergieën en bevatten zeer veel glutamaat, fluoride en 
mangaan en hebben een toxisch effect op de schildklier. Fluoride moet worden 
vermeden. Water is ook een belangrijke bron van aluminium in het dieet (het wordt 
toegevoegd als een klaringsmiddel) en in gefluorideerd water complexeert het 
fluoride met aluminium om de sterk neurotoxische fluoraluminiumverbinding te 
vormen. Meel, zwarte thee, sommige conventionele zouten en gebak gemaakt van 
aluminium-bevattende bakpoeder zijn extra bronnen van aluminium.

Minerale tekortkomingen:
Een lage magnesiuminname hangt samen met een hogere mate van ontsteking in het 



lichaam en lagere glutathione waarden. Magnesiumtekort verhoogt de 
excitotoxiciteit, omdat het een natuurlijke modulator van de NMDA-glutamaatreceptor 
is. Een lage inname van magnesium verbetert de gevoeligheid van de 
glutamaatreceptor aanzienlijk, waardoor de excitotoxiciteit verslechtert.
Laag magnesium verlaagt ook de glutathione-spiegels in de hersenen, waardoor de 
gevoeligheid van de hersenen voor kwikvergiftiging toeneemt. Verhoging van het 
magnesiumgehalte vermindert de ontsteking, verhoogt de glutathione waarden en 
vermindert de excitotoxische gevoeligheid.
Zink en selenium zijn erg belangrijk in veel ontgiftingsprocessen en moeten ook 
worden gecontroleerd. Als fysiologische niveaus niet aanwezig zijn op het moment 
van een infectie of vaccinatie, kan dit vatbaar zijn voor bijwerkingen.

Vitamine tekorten:
Voor een adequate neuroprotectieve toestand zijn de B-vitaminen (vooral B1, B3, B6 
en B12), vitamine D en vitamine C belangrijk. Folaten zijn steeds belangrijker 
geworden gedurende de laatste tijd treden er MTHFR-mutaties op in hogere aantallen, 
waardoor het moeilijk is voor de drager om de actieve vorm van foliumzuur te 
metaboliseren, zo belangrijk in de ontgiftingsprocessen van het lichaam door 
glutathionsynthese. Het is daarom zeer nuttig om folaatsuppletie tijdens de 
zwangerschap te starten met de actieve vorm methyltetrahydrofolaat. Als 
fysiologische niveaus niet aanwezig zijn op het moment van een infectie of 
vaccinatie, kan dit vatbaar zijn voor bijwerkingen. Kalokerinos (1974) toonde 
herhaaldelijk en zeer overtuigend aan dat Aboriginal zuigelingen en kinderen, een 
groep met een ongewoon hoog sterftecijfer na vaccinaties, bijna volledig werden 
beschermd tegen deze uitkomst door ze voor en na vaccinatie met vitamine C te 
doseren. Mazelen zijn een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen in landen met lage 
inkomens en zijn bijzonder gevaarlijk bij kinderen met een vitamine A-tekort.

Acht onderzoeken met 2.574 deelnemers werden opgenomen in een recensie gepubliceerd 
door de Cochrane Collaboration en ze vonden dat er geen significante afname van de 
mortaliteit was bij kinderen die vitamine A kregen. Vitamine A-megadoses (200.000 
internationale eenheden (IU's) per dag gedurende twee dagen) verminderden echter 
het aantal sterfgevallen door mazelen bij gehospitaliseerde kinderen onder de 
leeftijd van twee jaar (Yang, 2006).
Twee doses vitamine A worden niet als te duur beschouwd en zullen waarschijnlijk 
geen nadelige gevolgen hebben, zo concludeerde het rapport.

Vitamine A-deficiëntie is geassocieerd met verhoogde mortaliteit en dit geldt met 
name voor een infectie met mazelen. Ter bescherming tegen de gevolgen van vitamine 
A-tekort, beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie aan dat hooggedoseerde vitamine 
A-supplementen samen met routinematige vaccins worden gegeven aan kinderen tussen 
zes maanden en vijf jaar in meer dan 100 landen met lage inkomens. De aanbeveling 
is gebaseerd op logistieke overwegingen. De gevolgen van het combineren van 
vitamine A en vaccins werden niet onderzocht in gerandomiseerde onderzoeken 
voorafgaand aan de implementatie van dit beleid; er werd aangenomen dat de 
interventies onafhankelijk waren (Bern, 2012), ontdekte echter dat hoewel suppletie 
met vitamine A de niet-specifieke gunstige effecten op mortaliteit van BCG en het 
vaccin van mazelen zou versterken, het ook de negatieve effecten van het DTP-vaccin 
verhoogde.

Het geïnactiveerde DTP-vaccin is zorgwekkend geassocieerd met verhoogde mortaliteit 
van andere infectieziekten. Hoewel vitamine A daarom in sommige omstandigheden en 
leeftijdsgroepen gunstig kan zijn, kan het gevaarlijk zijn voor anderen wanneer het 
wordt gecombineerd met vaccins. Deze overwegingen, hoewel wetenschappelijk bewezen, 
worden nooit overwogen in het gezondheidsbeleid. Merk op dat studies hebben 
aangetoond dat vitamine A-megadoses zonder vaccinimplementatie effectiviteit in 
afnemende sterfte vertoonden.

Fytochemische tekortkomingen (fruit, kruiden en groenten, enz.).
Een aantal fytochemicaliën (flavonoïden, polyfenolen, quercetine, enz.) Zijn 
neuroprotectief, vooral tegen ontsteking en excitotoxiciteit. Sterk 
ontstekingsremmend zijn voedingsmiddelen zoals ananas, appels, kersen, papaja, 
amandelen, walnoten, gember, kurkuma, spinazie en zoete aardappelen. Als 
fysiologische niveaus niet aanwezig zijn op het moment van een infectie of 



vaccinatie, kan dit vatbaar zijn voor bijwerkingen.

Conclusies:
Vaccin bijwerkingen worden zelden gemeld. Aantallen variëren van één op honderd tot 
één op duizend. Zoals we hierboven hebben gezien door de verschillende mechanismen 
waarin schade kan optreden, kan het bewijs van schade zich manifesteren met een 
aanzienlijke tijdsvertraging en tot op heden is dit geen onderwerp geweest voor 
vaccinveiligheid-studies. De meeste vervolgstudies met vaccins stoppen na slechts 
enkele dagen. De huidige toename van neurologische, psychologische en auto-
immuunproblemen bij kinderen moet ons waarschuwen en ons ertoe aanzetten om 
bijwerkingen van vaccins te beschouwen als een mogelijke risicofactor voor deze 
zorgen.
Alle bovengenoemde mechanismen zouden onderwerpen moeten zijn voor wetenschappelijk 
onderzoek om ervoor te zorgen dat massale of zelfs verplichte vaccinatieprogramma's 
gericht op een hele generatie niet resulteert in onomkeerbare schade aan onze 
kinderen.

De nadruk moet vooral liggen op het feit dat elk ingrediënt dat in een injectie 
wordt gebruikt, niet toxicologisch of immunologisch schadelijk is. Op dit moment is 
dit niet het geval. Veiligheidsniveaus voor ingrediënten, b.v. adjuvantia moeten 
worden ingesteld voor de specifieke fysiologie en geschikte peptiden, en niet DNA 
moet in vaccins worden gebruikt om kruisreactiviteit te voorkomen. Totdat we 
actuele gegevens over deze factoren hebben, moeten vaccins tijdens de zwangerschap 
worden vermeden.

Bovendien heeft de resolutie van het Europees Parlement van 19 april 2018 over de 
aarzeling voor het vaccin [9] benadrukt dat belangenconflicten bij onderzoekers 
moeten worden verklaard, dat er meer transparantie moet zijn rond het EMA-panel en 
de klinische gegevens en proeven die het bijhoudt, evenals rond de financiering van 
onafhankelijke onderzoeksprogramma's over vaccins en hun adjuvantia. Hieronder 
staan deze essentiële artikelen die zijn bedoeld om het vertrouwen van het publiek 
te waarborgen (2017/2951 (RSP)):

* 5. Wijst erop dat vaccins door meerdere fasen van proeven grondig worden getest 
voordat zij door de WHO worden voorgesteld en door het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) worden goedgekeurd en regelmatig opnieuw worden 
beoordeeld; het wijst erop dat onderzoekers eventuele belangenconflicten moeten 
aangeven;

* 6. Stelt voor onderzoekers met belangenverstrengeling van evaluatiepanels uit te 
sluiten; wenst dat de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen van het 
evaluatiepanel van het EMA wordt opgeheven; stelt voor dat de wetenschappelijke en 
klinische gegevens die de conclusies van het panel informeren en waarvan de 
anonimiteit vooraf is gewaarborgd, openbaar worden gemaakt;

* 14. herinnert aan het belang van transparantie bij het opbouwen en handhaven 
van het vertrouwen van het publiek in geneesmiddelen;

* 15. herinnert aan het belang van de Clinical Trials-verordening (10) bij het 
stimuleren en vergemakkelijken van onderzoek naar nieuwe vaccinaties en het 
waarborgen van de transparantie van de resultaten van klinische proeven; 

roept de Commissie en het EMA op om onverwijld de verordening inzake 
klinische proeven uit te voeren, met name door het opzetten van het Europees 
portaal en de Europese gegevensbank (EUPD), waarvan de tenuitvoerlegging met 
aanzienlijke vertraging van meer dan twee jaar heeft plaatsgevonden; 

dringt er bovendien bij alle betrokken partijen op aan ervoor te zorgen 
dat het huidige proces van verplaatsing van de EMA uit Londen geen extra verstoring 
of vertraging in de werkzaamheden van het agentschap veroorzaakt;

* 20. benadrukt dat meer transparantie in het proces van evaluatie van vaccins en 
hun adjuvantia en de financiering van onafhankelijke onderzoeksprogramma's over hun 
mogelijke bijwerkingen zou bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in 
vaccinatie;



Het is daarom van het grootste belang, in overeenstemming met deze resolutie van 
het Europees Parlement en gezien de wetenschappelijke gegevens die in dit document 
worden gepresenteerd, dat besluitvormers open blijven staan met betrekking tot de 
potentiële gevaren die vaccinatie kan veroorzaken, en met alle schade die kan 
worden toegebracht aan een individu of aan de bevolking in het algemeen. 

Het neerschieten van de boodschapper vermeed nooit een catastrofe.
Evenzo zal het in diskrediet brengen van degenen die wijzen op de wetenschappelijk 
bewezen risico's niet bijdragen aan het welzijn van de Europese en wereldbevolking.

De EFVV
Europees forum voor vaccinwaakzaamheid

Footnotes:
1.  https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global- health-in-2019

2.    https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-
lazarus-final-report-2011.pdf, p. 6.

3.    https://www.dropbox.com/sh/ybwfqth0xyps25o/AADf3IcBTy94iZTSaRgMY-hla?
dl=0&preview=Final+Report+of+IV+Parliamentary+Commission.pdf   pp 144-202.

4.    https://www.faim.org/leslie-manookian

5.    https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi.html

6.   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/94056/9789241506250_eng.pdf;jsessionid=0E5A50FDF67F6054557D265A446A46D3?
sequence=1

7.   https://www.patreon.com/thegutclub/overview

8.    http://www.alliedacademies.org/timely-topics-in-clinical-immunology/

9.   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-
TA-2018-0188&language=EN&ring=B8-2018-0188#def_1_8

Referenties op alfabetische volgorde:

 1     Agarwal SK, Ayyash L, Gourley CS, et al.  Evaluation of the developmental 
neuroendocrine and reproductive toxicology of aluminium.  Food Chem 
Toxicol. 1996; 34(1):49–53.

1 Albert, LJ, Inman, RD: Molecular mimicry and autoimmunity.  N Engl J Med, 
1999, 2068-2074

2 Au-Jensen, M,  Heron, I., Synergistic teratogenic effect produced in mice by 
whole cell pertussis vaccine.  Vaccine 1987 Sep; 5(3):215-8.

3 Armstrong, RA et al. Hypothesis: Is Alzheimer’s disease a metal-induced 
immune disorder. Neurodegeneration 1995; 4:107–11.

4 Asin J, Molin J, Perez M, Pinczowski P, Gimeno M, Navascues N, Muniesa A, de 
Blas I, Lacasta D, Fernandez A, de Pablo L, Mold M, Exley C, de Andres D, 
Reina R. & Lujan L (2018), Granulomas following subcutaneous injection with 
aluminium adjuvant-containing products in sheep. Veterinary Pathology 
(ePrint). doi: 10.1177/0300985818809142.

5 Benn CS, Combining vitamin A and vaccines: convenience or conflict? Dan Med 
J. 2012 Jan;59(1):B4378.

6 Bessis, D. et al. Necrotizing cutaneous lesions complicating treatment with 
pegylated-interferon alfa in an HIV-infected patient. Eur. J. Dermatol. 12, 
99–102 (2002)

7 Bjørklund G, Hilt B, Dadar M, Lindh U, Aaseth J., Neurotoxic effects of 
mercury exposure in dental personnel.  Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2018 
Dec 27.

8  Bozzo, P, Narducci, A, Einarson, A., Vaccination during pregnancy, Can Fam 
Physician. 2011 May; 57(5):555-7.

9 Bevins, V. Brazil’s historically poor northeast finally gets its boom. Los 

https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019)
https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ybwfqth0xyps25o/AADf3IcBTy94iZTSaRgMY-hla?dl=0&preview=Final+Report+of+IV+Parliamentary+Commission.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ybwfqth0xyps25o/AADf3IcBTy94iZTSaRgMY-hla?dl=0&preview=Final+Report+of+IV+Parliamentary+Commission.pdf
https://www.faim.org/leslie-manookian
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94056/9789241506250_eng.pdf;jsessionid=0E5A50FDF67F6054557D265A446A46D3?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94056/9789241506250_eng.pdf;jsessionid=0E5A50FDF67F6054557D265A446A46D3?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94056/9789241506250_eng.pdf;jsessionid=0E5A50FDF67F6054557D265A446A46D3?sequence=1
https://www.patreon.com/thegutclub/overview
http://www.alliedacademies.org/timely-topics-in-clinical-immunology/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0188&language=EN&ring=B8-2018-0188#def_1_8
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0188&language=EN&ring=B8-2018-0188#def_1_8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Au-Jensen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3673208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heron%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3673208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bozzo%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21571717
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Narducci%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21571717
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Einarson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21571717
http://articles.latimes.com/2012/may/24/world/la-fg-brazil-migration-20120524


Angeles Times May 24, 2012
10 Berin, MC, Mayer, L. Immunophysiology of experimental food allergy. Mucosal 

Immunol. 635 2009; 2(1):24–32.
11 Bishop, NJ et al. Aluminum neurotoxicity in preterm infants receiving 

intravenous feeding solutions. N Engl J Med 1997; 336:1557–61. 
12 Blaylock, R, The danger of excessive vaccination during brain development: 

the case for a link to Autism Spectrum Disorders (ASD), R.L. Blaylock/
Medical Veritas 5 (2008):1727–174

13 Blaylock, RL. Aluminum-induced immunoexcitotoxicity in neurodevelopmental 
and neurodegenerative disorders.  Curr. Inorg. Chem. 2012; 2(1):46–53.

14 Cáceres, M; Tdap Vaccinations for All Pregnant Women in Brazil Mandated in 
Late 2014, https://thevaccinereaction.org, 02.01.16

15 Campbell, A., Inflammation, neurodegenerative disease, and environmental 
exposures.  Ann NY Acad Sci 2004; 1035:117–32.

16 Campbell, A et al. Chronic exposure to aluminum in drinking water increases 
inflammatory parameters selectively in the brain.  J Neuroscience Res 2004; 
75:565–72.

17 Couette, M, Boisse, MF, Maison, P, et al.  Long-term persistence of vaccine-
derived aluminum hydroxide is associated with chronic cognitive dysfunction. 
J Inorg Biochem. 2009; 103(11):1571–8.

18 CPC, CarProCon.org, Vaccine Ingredients and Manufacturer Information, 2016
20 Crepeaux G et al. Non-linear dose-response of aluminium hydroxide adjuvant 

particles: Selective low dose neurotoxicity. Toxicology. 2017, 375, 48-57.
21 Crow, Y J,  Vanderver, A, Orcesi, S, Kuijpers, T W,  Rice, G I. Therapies in 

Aicardi–Goutières syndrome, Clinical and Experimental Immunology. 2013, 
175:1–8.

22 Crow Y, Lebon P, Casanova J L, Gresser I, A Brief Historical Perspective on 
the Pathological Consequences of Excessive Type I Interferon Exposure In 
vivo, Journal of Clinical Immunology, August 2018, Volume 38, Issue 6, pp 
694–698.

23 Cutrone, R et al. Some oral polio vaccines were contaminated with infectious 
SV-40 after 1961. Can Res 2005; 65:10273–9.

24 De la Torre, JC. Borna virus and the brain. J Infect Dis 2002; 186:(suppl. 
2):S241–7.

25 Dietert, RR, Dietert, JM. Potential for early-life immune insult including 
developmental immunotoxicity in autism and autism spectrum disorders: focus 
on critical windows of immune vulnerability. J Toxicol Environ Health B Crit 
Rev. 2008; 11(8):660–80.

26 Ebringer, A:  Ankylosing spondylitis, immune-response-genes and molecular 
mimicry. Lancet, 1979, 313, 1186.

27 Esparza, JL et al. Aluminum-induced pro-oxidant effect in rats: protective 
role of exogenous melatonin. J Pineal Res 2003; 35:32–9.

28 Exley, C. Aluminium and medicine. In: Merce, ALR, Felcman, J, Recio, MAL, 
editors. Molecular and supramolecular bioinorganic chemistry: applications 
in medical sciences. New York: Nova Science Pub Inc; 2009. p. 45–68.

29 Exley, C. The toxicity of aluminium in humans. Morphologie. 2016, 100, 
51-55. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2015.12.003.

30 Exley, C. Aluminium should now be considered a primary etiological factor in 
Alzheimer’s disease.  Journal of Alzheimers Disease. 2017, 1, 23-25. doi: 
10.3233/ADR-170010.

31 Fawal-el, HA et al. Exposure to methylmercury results in serum 
autoantibodies to neurotypic and gliaotypic proteins. Neurotoxicology 1996; 
17:531–9.

32 Faryon J. https://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-
whooping-cough/ 2014.

33 Flarend, RE, Hem, SL, White, JL, Elmore, D, Suckow, MA, Rudy, AC, Dandashli, 
EA. In vivo absorption of aluminum-containing vaccine adjuvants using 26Al. 
Vaccine 1997 Aug.-Sept.; 15(12-13):1314–8.

34 Fujinami, RS, Oldstone, MB, Wroblewska, Z, Frankel, ME, Koprowski, H,: 
Molecular mimicry in virus infection: cross-reaction of measles virus 
phosphoprotein or herpes simplex virus protein with human intermediate 
filaments. Proc Natl Acad Sci USA, 1983, 2346-2350.

35  Garay, PA, McAllister, AK. Novel roles for immune molecules in neural 
development: Implications for neurodevelopmental disorders. Front Synaptic 

http://vaccines.procon.org/view.resource.php?resourceID=005206#header_tdap
http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2015.12.003
https://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-whooping-cough/
https://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-whooping-cough/


Neurosci. 2010; 2:136.
36 Gatti, A, Montanari, S. New Quality-Control Investigations on Vaccines: 

Micro- and Nanocontamination. International Journal of Vaccines and 
Vaccination. Volume 4 Issue 1 – 2017.

37 Geier, M et al. Endotoxins in commercial vaccines. Appl Environ Microbiol 
1978; 36:445–9.

38 Giangaspero, M et al. Genotypes of pestivirus RNA detected in live virus 
vaccines for human use. J vet Med Sci 2001;63:723–33.

39 Gonzales-Sarano, F, Martin-Garcia, J. the neuropathogenesis of AIDS. Nat Rev 
Immunol 2005; 5:69–81.

40 GSK, GlaxoSmithKline Package Insert for Boosterix, 2016
41 Ha E, Basu N, Bose-O’Reilly S, Dórea JG, McSorley E, Sakamoto M, Chan HM , 

Current progress on understanding the impact of mercury on human health. 
Environ Res. 2017 Jan;152:419-433. doi: 10.1016/j.envres.2016.06.042. Epub 
2016 Jul 18.

42 Harasawa, R, Tomiyama, T. Evidence of pestivirus RNA in human virus 
vaccines. J Clin Microbiol 1994;32:1604–5.

43 Ha E, Basu N, Bose-O’Reilly S, Dórea JG, McSorley E, Sakamoto M, Chan HM. 
Current progress on understanding the impact of mercury on human health. 
Environ Res. 2017 Jan;152:419-433.

44 Israeli, E, Agmon-Levin N, Blank, M, et al. Adjuvants and autoimmunity. 
Lupus. 721 2009; 18(13):1217–25.

45 Ivanovic, DM, Leiva, BP, Pérez, HT, Olivares, MG, Díaz, NS, Urrutia, MS, 
Almagià, AF, Toro, TD, Miller, PT, Bosch, EO, Larraín, CG. Head size and 
intelligence, learning, nutritional status and brain development. Head, IQ, 
learning, nutrition and brain. Neuropsychologia. 2004; 42(8):1118-31.

46 Johnson, JA, Heneine, W. Characteristics of endogenous avian leukosis virus 
in chicken embryonic fibroblast substrates used in production of measles and 
mumps vaccine. J Virol 2001; 75:3605–12.

47 Johnston, MV. Neurotransmitters and vulnerability of the developing brain. 
Brain Dev. 728 1995; 17(5):301–6.

48 Kalokerinos, A.(1974) Every Second Child. New Canaan, CT: Keats Publishing, 
Inc.

49 Kanduc D., Quantifying the possible cross-reactivity risk of an HPV16 
vaccine. J Exp Ther Oncol. 2009;8(1):65-76.

50 Kanduc D., Potential cross-reactivity between HPV16 L1 protein and sudden 
death-associated antigens. J Exp Ther Oncol. 2011;9(2):159-65

51 Kanduc D., Peptide cross-reactivity: the original sin of vaccines. Front 
Biosci (Schol Ed). 2012 Jun 1;4:1393-401.

52 Kanduc D, Shoenfeld Y., From HBV to HPV: Designing vaccines for extensive 
and intensive vaccination campaigns worldwide. Autoimmun Rev. 2016 Nov;
15(11):1054-1061.

53 Kaneko, H. et al. DICER1 deficit induces Alu RNA toxicity in age-related 
macular degeneration. Nature 471, 325–330 (2011).

54 Kessel, A, Tal, Y, Jaffe, M, Even, L. Reversible brain atrophy and 
reversible developmental retardation in a malnourished infant. Isr J Med 
Sci. 1996 May;32(5):306-8.

55 Kidd, P. Th1/Th2 balance: The hypothesis, its limitations, and implication 
in health and disease. Altern Medicine Rev 2003; 8:223–46.

56 Kuban, KC, O’Shea, TM, Allred, EN, Fichorova, RN, Heeren, T, Paneth, N, 
Hirtz, D, Dammann, O, Leviton, A; ELGAN Study Investigators. The breadth and 
type of systemic inflammation and the risk of adverse neurological outcomes 
in extremely low gestation newborns. Pediatr Neurol. 2015 Jan; 52(1):42-8.

57 Kwon, Y. S., Choe, Y. H. & Chin, H. S. Development of glaucoma in the course 
of interferon α _therapy for chronic hepatitis B. Yonsei Med. J. 42, 134–136 
(2001).

58 Lellouch-Tubiana, A et al. Immunocytochemical characterization of long-term 
persistent immune activation in human brain after herpes simplex 
encephalitis. Neuropathology Appl Neurobiol 2000; 26:285–94.

59 Malaki, M, Acute encephalopathy following the use of aluminum hydroxide in a 
boy affected with chronic kidney disease, J Pediatr Neurosci. 2013 Jan-Apr; 
8(1): 81–82.

60 Mardinoglu, A, Shoaie, S, Bergentall, M, Ghaffari, P, Zhang, C, Larsson, 
E. , Backhed, F,  Nielsen, J. The gut microbiota modulates host amino acid 

http://us.gsk.com/products/assets/us_boostrix.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ivanovic%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leiva%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A9rez%20HT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olivares%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%ADaz%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Urrutia%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almagi%C3%A0%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almagi%C3%A0%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toro%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20PT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bosch%20EO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larra%C3%ADn%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15093150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kessel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8641869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tal%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8641869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaffe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8641869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Even%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8641869
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuban%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Shea%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allred%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fichorova%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heeren%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paneth%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirtz%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirtz%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dammann%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leviton%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25459361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ELGAN%20Study%20Investigators%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malaki%20M%5Bauth%5D


and glutathione metabolism in mice. Molecular Systems Biology, 2015; 11 
(10): 834.  

61 Marques, RC, Abreu, L, Bernardi, JV, Dórea, JG. Neurodevelopment of 
Amazonian children exposed to ethylmercury (from Thimerosal in vaccines) and 
methylmercury (from fish). Environ Res. 2016 Jan 7. pii: 
S0013-9351(15)30184-5.

62 Matalon, KM, Acosta, PB, Azen, C. Role of nutrition in pregnancy with 
phenylketonuria and birth defects. Pediatrics. 2003 Dec; 112(6 Pt 2):
1534-6.  

63 McLean H, Thompson M, Sundaram M, Meece J, McClure D, Friedrich T, Belongia 
E, Impact of Repeated Vaccination on Vaccine Effectiveness Against Influenza 
A(H3N2) and B During 8 Seasons, Clinical Infectious Diseases, Volume 59, 
Issue 10, 15 November 2014, Pages 1375–1385, https://doi.org/10.1093/cid/
ciu680

64 Mold M, Shardlow E & Exley C. Insight into the cellular fate and toxicity of 
aluminium adjuvants used in clinically approved human vaccinations. 
Scientific Report. 2016, 6, 31578. doi: http://dx.doi.org/10.1038/srep31578

65 Mold M, Chmielecka A, Rodriguez M, Thom F, Linhart C, King A & Exley C. 
Aluminium in brain tissue in multiple sclerosis. International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 2018, 15(8), 1777. doi: 10.3390/
ijerph15081777.

66 Mold M, Umar D, King A & Exley C. Aluminium in brain tissue in autism. 
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 46, 76-82. 2017,doi: 
10.1016/j.jtemb.2017.11.012.

67 Mujika JI, Torre GD, Formoso E, Grande-Aztatzi R, Grabowski SJ, Exley C & 
Lopez X . Aluminium’s preferential binding site in proteins: sidechain of 
amino acids versus backbone interactions. Journal of Inorganic Biochemistry. 
2017, 181, 111-116. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2017.10.014.

68 Potts, BJ et al. Possible role of pestivirus in microcephaly. Lancet 1987; 
1:972–3.

69 Offit, PA, Jew, RK. Addressing parents’ concerns: do vaccines contain 
harmful preservatives, adjuvants, additives, or residuals? Pediatrics. 
2003;112 (6 Pt 1):1394–7.

70 Olney, JW. New insights and new issues in developmental neurotoxicology. 
Neurotoxicology. 2002; 23(6):659–68.

71 Ovanesov, MV et al. Activation of microglia by Borna disease virus 
infection: In vitro study. J Virol 2006; 80:12141–8.

72 Petrik, MS, Wong, MC, Tabata, RC, et al. Aluminum adjuvant linked to gulf 
War illness induces motor neuron death in mice. Neuromolecular Med. 2007; 
9(1):83–100.

73 Ronnblom, L. E., Alm, G. V. & Oberg, K. E. Possible induction of systemic 
lupus erythematosus by interferon-α treatment in a patient with a malignant 
carcinoid tumour. J. Intern. Med. 227, 207–210 (1990).

74 Rojo, LE, Fernandez, JA, Maccioni, AA, Jimenez, JM, Maccioni, RB: 
Neuroinflammation: implications for the pathogenesis and molecular diagnosis 
of Alzheimer’s disease. Arch Med Res 2008; 39: 1–16. 

75 Rosen J, Rota J, Hickman C, Sowers S, Mercader S, Rota P, Bellini W, Huang 
A, Doll M, Zucker J, Zimmerman C, Outbreak of Measles Among Persons With 
Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011, Clinical Infectious 
Diseases, Volume 58, Issue 9, 1 May 2014, Pages 1205–1210, https://doi.org/
10.1093/cid/ciu105.

76 Rota PA, Khan AS, Durigon E, Yuran T, Villamarzo YS, Bellini WJ. Detection 
of measles virus RNA in urine specimens from vaccine recipients. J Clin 
Microbiol. 1995;33(9):2485-8. 

77 Rubin, SA et al. Viral teratogenesis: brain developmental damage associated 
with maturation state at time of infection. Brain Dev Rev 1999; 112:237–44.

78 Segal, Y., Dahan, S., Calabrò, M., Kanduc D., Shoenfeld Y. et al. HPV and 
systemic lupus erythematosus: a mosaic of potential cross-reactions, Immunol 
Res (2017) 65: 564.

79 Shapiro, RF, Wiesner, KB, Bryan, BL, Utsinger, PD, Resnick, D, Casteles, JJ: 
HLA modified bone formation. Lancet, 1976, 307, 230-231. 

80 Shardlow E, Mold M & Exley C. Unraveling the enigma: elucidating the 
relationship between the physicochemical properties of aluminium-based 
adjuvants and their immunological mechanisms of action. Allergy, Asthma and 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marques%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26774584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abreu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26774584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernardi%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26774584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%B3rea%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26774584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matalon%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14654660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acosta%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14654660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14654660
https://doi.org/10.1093/cid/ciu680
https://doi.org/10.1093/cid/ciu680
http://dx.doi.org/10.1038/srep31578
https://doi.org/10.1093/cid/ciu105
https://doi.org/10.1093/cid/ciu105


Clinical Immunology. 2018, 14:80. doi: 10.1186/s13223-018-0305-2.
81 Shoenfeld, T, Aron-Maor, A. Vaccination and autoimmunity-‘vaccinosis’ a 

dangerous liaison? J Autoimmunity 2000; 14:1–10.
82 Shoenfeld, Y, Agmon-Levin, N. ‘ASIA’ – Autoimmune/inflammatory syndrome 

induced by adjuvants. J Autoimmun. 2011; 36(1):4–8.
83 Shirabe, T et al. Autopsy case of aluminum encephalopathy. Neuropathology 

2002; 22:206–10.
84 Sells, H. Brazil’s Northeast Emerging as Economic Powerhouse. CBN News July 

23, 2012.
85 Shilhavy B. http://vaccineimpact.com/2015/zero-u-s-measles-deaths-in-10-

years-but-over-100-measles-vaccine-deaths-reported/
86 Singh, VK, Rivas WH. Prevalence of serum antibodies to caudate nucleus in 

autistic children. Neuroscience Lett 2004; 355:53–6.
87 Singh, VK et al. Antibodies to myelin basic protein in children with 

autistic behavior. Brain Behavior Immunol 1993; 7:97–103.
88 Singh, VK et al. Circulating autoantibodies to neural and glial filament 

proteins in autism. Pediatr Neurol 1997; 17:88–90.
89 Singer, HS et al. Antibrain antibodies in children with autism and their 

unaffected siblings. J Neuroimmunol 2006; 178:149–55.
90 Skull, SA, Ruben, AR, Walker, AC. Malnutrition and microcephaly in 

Australian aboriginal children. Med J Aust. 1997 Apr 21; 166(8):412-4.
91 Tarallo, V. et al. DICER1 loss and Alu RNA induce age-related macular 

degeneration via the NLRP3 inflammasome and MyD88. Cell 149, 847–859 (2012).
92 Theoharides, TC, Zhang, B. Neuro-inflammation, blood-brain barrier, seizures 

autism. J Neuroinflammation. 2011;8(1):168.
93 Tishler, M, Shoenfeld, Y. Vaccination may be associated with autoimmune 

disease. Isr Med Assoc J 2004; 6:430–2
94 Tomljenovic, L. Aluminum and Alzheimer’s disease: after a century of 

controversy, is there a plausible link? J Alzheimers Dis. 2011; 23(4):567–
98.

95 Tomljenovic, L, Shaw, CA. Aluminum vaccine adjuvants: are they safe? Curr 
Med Chem. 2011a; 18(17):2630–7.

96 Tomljenovic, L, Shaw, CA. Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the 
rising prevalence of autism? J Inorg Biochem. 2011b; 105(11):1489–99.

97 Tomljenovic, L, Shaw, CA. Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity in 
pediatric populations. Lupus. 2012; 21(2):223–30.

98 Trost B, Lucchese G, Stufano A, Bickis M, Kusalik A, Kanduc D., No human 
protein is exempt from bacterial motifs, not even one. Self Nonself. 2010 
Oct;1(4):328-334.

99 Vargas, DL et al. Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain 
of patients with autism. Ann Neurol 2005; 57:67–81.

100 Verma, R, Khanna, P, Dhankar, M. Vaccination during pregnancy: Today’s need 
in India. Hum Vaccin Immunother. 2015 Nov 30:0.

101 Volmer, R et al. Borna disease virus infection impairs synaptic plasticity. 
J Virol 2007; 81:8833–7.

102 Vranja,.A; http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-
epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/imunizacao/, 
Centro de Vigilância Epidemiológica, October 2014

103 Yang HM, Mao M, Wan C. Vitamin A for treating measles in children. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD001479. DOI: 
10.1002/14651858.CD001479.pub3

104 Yokel, RA et al. The distribution of aluminum into and out of the brain. J 
Inorg Biochem 1999; 76:127–32.  

105 Zhang Q.; Aluminum-Induced Neural Cell Death. Adv Exp Med Biol. 
2018;1091:129-160

106 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-
TA-2018-0188&language=EN&ring=B8-2018-0188

http://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/july/brazils-northeast-emerging-as-economic-powerhouse/?mobile=false
http://vaccineimpact.com/2015/zero-u-s-measles-deaths-in-10-years-but-over-100-measles-vaccine-deaths-reported/
http://vaccineimpact.com/2015/zero-u-s-measles-deaths-in-10-years-but-over-100-measles-vaccine-deaths-reported/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skull%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9140346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruben%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9140346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walker%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9140346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verma%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26619155
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khanna%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26619155
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dhankar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26619155
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0188&language=EN&ring=B8-2018-0188
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0188&language=EN&ring=B8-2018-0188

