
Van: Unico van kooten <unicovank@gmail.com>  
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 14:11 
Aan:   
Onderwerp: Betreft: corona vaccinatiebeleid voor kinderen 
 
De op 24 december 2020 aan u verstuurde vragen over corona vaccins zijn wederom relevant te beschouwen 
in afwachting van het advies van de GR op vaccinatie van gezonde kinderen en de nieuwste kritiek van 
voorname experts op basis van peer review op de huidige mRNA vaccins. 
  
De door het Regenboogteam zorgvuldig ingeleide vragen ten aanzien van de nieuwe vaccins en ‘informed 
consent’ is een afgeleide van intensief contact met meerdere wetenschappers en experts en professor op het 
gebied van genetische microbiologie, immunologie, artsen en juristen die onder andere gespecialiseerd zijn 
in civiel en gezondheidsrecht, naast de overige aanwezige disciplines. Het team heeft de thematiek op 
publieke relevantie willen begrijpen om het vervolgens inzichtelijk te kunnen maken voor publiek en 
beleidsmakers. We moeten met de snelheid van de vaccinontwikkeling en toepassing nieuwe technologieën 
op het menselijk lichaam uitermate voorzichtig blijven. De TGV onder de vaccins vraagt hierom. Deze inbreng 
illustreert wederom de noodzaak om de waarde van maatregelen als mogelijk onderdeel van 
proportionaliteit met urgentie te blijven wegen en onderzoeken ten einde beleid hierop aan te kunnen 
passen. Deze oproep is inmiddels geland bij de politiek (het centraal station).  
  
Ter attentie van alle gemeenteraden en leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant (alle collega 
griffies en delegatie volksvertegenwoordigers staan in BCC) 
 
   
Geachte Griffies en delegatie van raadsleden en leden van de Provinciale Staten, 
 
Zeer gaarne verzoeken wij u onderstaande schrijven zorgvuldig te beschouwen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
G.J.U. van Kooten 
Namens een delegatie van het Regenboogteam 
 
 

---------- Forwarded message --------- 
Van: Unico van kooten <unicovank@gmail.com> 
Date: di 22 jun. 2021 om 13:40 
Subject: Betreft: corona vaccinatiebeleid voor kinderen 
To: <m.agema@tweedekamer.nl>, <cie.vws@tweedekamer.nl> 
Cc: Staaij van der mr. C.G. <C.vdStaaij@tweedekamer.nl> 
 

22 juni 2021, Doetinchem 

  
 

  

Geachte Voorzitter van de Vaste Commissie van VWS, 

Geachte mevrouw Fleur Agema 

Geachte heer M. Esmeijer, de Griffier, 
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Zeer gaarne verzoek ik u de brief van een delegatie van het Regenboogteam met aangereikte 

informatie te betrekken bij de weging van het aanstaande advies van de Gezondheidsraad op 

vaccinatie van kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 15 jaar. De Telegraaf schreef er vandaag een 

opiniestuk over: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1089855141/gezonde-tieners-inenten-is-de-

omgekeerde-wereld  

  

Nieuwe inzichten zouden uw commissie kunnen doen besluiten aspecten van het huidige 

vaccinatieprogramma te heroverwegen. In referte naar de bijlagen in de brief en de bijgevoegde 

informatie van Professor Byram Bridle.  

  

We sluiten af met een aantal citaten van Prof. dr. med. Thomas Mertens, viroloog en voorzitter van de 

permanente vaccinatiecommissie in Duitsland en aanvullende informatie van Professor Byram Bridle. 
 

De uitvinder van het mRNA vaccin Robert Malone uit ook zijn zorgen over de eerste generatie mRNA 

vaccins en is zeer nadrukkelijk geen voorstander van het inenten van gezonde kinderen. Ik heb zijn 

laatste LinkedIn blogs (en commentaar) bijgevoegd. Mijn LinkedIn account is vandaag verwijderd en 

u weet dat censuur een debat onmogelijk maakt en serieus te nemen signalen vanuit de 

maatschappij blokkeert. 

 

Gezien het gegeven dat het Regenboogteam geen schriftelijke reactie heeft ontvangen van het 

Ministerie van VWS op de zorgvuldig voorbereide vragen rond vaccinatie (afschrift 24 december 2021) 

zijn wij genoodzaakt deze brief ook aan alle andere bestuurslagen te richten. Ik zal ook het 

internationale netwerk informeren, zodat uiteindelijk het volk recht gedaan kan worden. 
 

 

Wij  kijken uit naar uw reactie. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

Unico van Kooten 

Nederlandse 
--- 
--- 

1000 Brussel 

België 

  

  

Citaten Prof. dr. med. Thomas Mertens 

■ “We moeten niet vergeten dat het welzijn van de kinderen het allerbelangrijkste is als we nu met een 

kindervaccinatie willen beginnen, een algemene kindervaccinatie. Dat moet worden onthouden. Dit 

betekent dat eerst moet worden verduidelijkt in hoeverre er een medische rechtvaardiging is voor deze 

vaccinatie.” 

  

■ “Eerst moet duidelijk worden gemaakt hoe dringend de kinderen de vaccinatie eigenlijk nodig 

hebben voor hun eigen gezondheidsbescherming. Omdat ons primaire doel de bescherming en het 

welzijn van kinderen moet zijn. De andere argumenten die vaak naar voren worden gebracht, zoals 

het openstellen van school of deelnemen aan het leven, of uiteindelijk de kwestie van deelname aan 
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de vakantie van de ouders op dit moment, zijn secundaire en tertiaire argumenten die op zichzelf niet 

voldoende rechtvaardigen om alle kinderen te vaccineren.” 

 

■ "We mogen niet vergeten dat er tijdens de vaccinatie geen snoep wordt uitgedeeld, maar dat er toch 

een medische ingreep wordt uitgevoerd." 

 

■ "De hoogste prioriteit is het welzijn en de gezondheid van de kinderen."  

  

Aanvullende informatie van Professor Byram Bridle: 

Byram Bridle, Professor Virale Immunologie, Universiteit van Guelph  met een uitgewerkt advies voor 

ouders: https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-15-

children_and_covid-19_vaccines_full_guide.pdf 

  

Professor Byram Bridle, vanaf ongeveer 15:30 minuten, informeert een delegatie van het Canadese 

parlement. Samen met Dr. Patrick Philips (huisarts en spoedeisende  hulp) en Don Welsh (Professor 

Fysiologie en Farmacologie): https://youtu.be/vUrp5PlnBwQ en 

https://www.bitchute.com/video/MJz1yNUoWMJL/   

  

■ Bron: https://www.canadiancovidcarealliance.org/ 
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