medisch-kritische groeperingen
In de loop van 2020 hebben zich meerdere medische wetenschappers gegroepeerd om met meer
zeggingskracht een wetenschappelijk verantwoord geluid voort te brengen in de ongefundeerde eenzijdige
informatie en maatregelen van de WHO, de nationale en internationale gezondheidsinstanties en nationale
overheden.
1. https://worlddoctorsalliance.com
De World Doctors Alliance (WDA) is een groep van medische
wetenschappers die onderzoek heeft gedaan naar de pandemie, de pcrtesten en de vaccins. De kerngroep bestaat uit 9 personen:
Prof Dolores Cahill, Dr Mohammed Adil, Dr. R Zac Cox, Dr. Andrew Kaufman,
Dr. Heiko Schöning, Dr. Heinrich Fiechtner, Dr. Scott Jensen, Elke de Klerk en
Dr. Mikael Nordfors.
Hun eerste actiepunten zijn:
• Er zijn veilige en effectieve behandelingsmogelijkheden voor covid,
zodat er geen lockdowns en hieraan verbonden maatregelen nodig zijn.
• Wij eisen onmiddellijke en permanente stopzetting van alle lockdown maatregelen.
• Lockdowns redden geen levens. Burgerlijke en fundamentele vrijheden zijn de bevolking onnodig
afgenomen en dit mag nooit meer gebeuren.
• Preventieve maatregelen zoals hydroxychloroquine, vitamine C, Vitamine D en zink moeten
onmiddellijk beschikbaar komen voor het publiek.
• Quarantaine moet op vrijwillige basis plaatsvinden. Mensen zijn prima in staat om zelf risico's in te
schatten en moeten de vrijheid hebben hun leven naar eigen keuzes in te richten.
• Eveneens moeten ondernemers het recht hebben om open te blijven als ze dat verkiezen.
• Wij eisen dat artsen, verpleegkundigen, wetenschappers en gezondheidsprofessionals vrijuit kunnen
spreken en nooit meer gecensureerd mogen worden.
2. https://artsencollectief.nl
De Stichting Artsen Covid Collectief bestaat uit een steeds groter
wordende, actieve groep van artsen die zich zorgen maakt over
het huidige beleid rondom Corona. Wij zijn gedurende de
coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de
schade die de goed bedoelde coronamaatregelen doen. Daar maken wij ons zorgen over. Binnen de
artseneed staat het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade voorop. Gezondheid is meer
dan het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Als artsen hebben wij vanuit ons moreel kompas
een verantwoordelijkheid naar alle mensen, met een gemeenschappelijk doel: een evenwichtig zorgbeleid
voor alle Nederlanders vanuit vertrouwen in de eigen gezondheid en zelfregie.
De vele reacties op de brandbrief van afgelopen juni hebben ons gesterkt in onze missie om burgers in hun
eigen kracht te zetten, gezond gedrag te stimuleren en het huidige COVID-19 beleid onder voortschrijdend
inzicht transparant en weloverwogen aan te passen. Wij willen bijdragen aan een open debat en aan goed
onderbouwde maatregelen die gezondheid stimuleren en nevenschade minimaliseren.
Om dit initiatief beter te kunnen stroomlijnen en onze invloed te vergroten hebben wij de Stichting Artsen
Covid Collectief opgericht.
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3. https://www.artsenvoorwaarheid.nl
Het hoofddoel Stichting Artsen voor Waarheid is
tweeërlei:
• Herstel van de ethiek en de moraal binnen de
geneeskunde.
• Herstel van de legale gronden betreffende
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de
keuze tot al dan niet handelen, op basis van
transparante en eerlijke voorlichting aan de
patiënt en arts.
Deze voorlichting dient belangeloos te zijn, objectief, transparant en volledig. Gebaseerd op eerlijke, niet
gemanipuleerde wetenschap, zodat de patiënt/arts werkelijk weet waarvoor hij/zij kiest (geïnformeerde
toestemming ofwel 'informed consent').
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