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Beste dokter,
Beste verzorger,
 
Ik verklaar dat ik de uitnodiging tot vrijwillige vaccinatie tegen COVID-19, verzonden door de BRU-VAX of van het 
Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, heb ontvangen. Teneinde u mijn vrije en geïnformeerde toestemming te 
kunnen geven, verzoek ik u mij schriftelijk te informeren overeenkomstig Art.7§2, Art.8 §1 en Art.8 §2 van de Wet 
van 22 augustus  2002 betreffende de  rechten van de patiënt  en Art.6 §1 van de wet van 7 mei  2004 inzake 
experimenten op de menselijke persoon en artikel 1- 10 van de code van Neurenberg , aangezien de huidige vaccins 
tegen  SARS-CoV-2  een  klinische  veiligheidsevaluatie  ondergaan  en  onderworpen  zijn  aan  een  voorwaardelijke 
vergunning voor het in de handel brengen:

1. Om mij  ondubbelzinnig  te  verklaren  dat  u  zich  zult  houden aan uw eed  van Hippocrates  en  het  principe 
"primum non nocere" in uw antwoorden.

2. Informeer mij  over alle  bestanddelen van de volgende vaccins:  Pfizer-BioNTech (Comirnaty),  AstraZeneca 
(Vaxzevria), Moderna (SpikeVax), Johnson & Johnson

3. Verklaar dat het vaccin waarmee u mij wilt injecteren geen HEK293 en PER.C6 foetale cellijnen bevat; dit zou 
in strijd zijn met mijn ethische, filosofische en/of religieuze overtuigingen.

4. Verklaar dat het Spike-eiwit dat door het toegediende vaccin wordt gecodeerd, geen schade zal toebrengen aan 
mijn hart en vaatstelsel of cardiovasculair systeem ; noch zal het als gevolg van deze vaccinatie de vorming van  
bloedklonters teweegbrengen: https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902

5. Mij  in  te  lichten over alle  ernstige en niet-ernstige bijwerkingen op korte  tot  middellange termijn,  contra-
indicaties en onomkeerbare nawerkingen van de 4 bovenvermelde vaccins.

6. Om  mij  op  ondubbelzinnige  wijze  te  bevestigen  dat  de  technologie  gebaseerd  op  de  toediening  van 
boodschapper-RNA in mijn cellen alleen gebruikd wordt in deze injectie om het Spike-eiwit te synthetiseren en 
niet voor andere doeleinden.

7. Tevens te verklaren, overeenkomstig artikel 13 van het Verdrag van Oviedo, dat dit boodschapper-RNA mijn 
DNA niet  potentieel  zal  wijzigen  en/of  verstoren  door  de  theta-polymerase  (die  de  reverse  transcriptase-
activiteit heeft die de genoomsequentie van het Spike-eiwit of een deel daarvan in mijn DNA kan integreren en 
deze  bijgevolg  zou  kunnen  wijzigen;  een  genoommodificatie  die  dan  op  mijn  nakomelingen  kan  worden 
overgedragen).

8. Verklaar mij tevens, overeenkomstig artikel 3 van de code van Neurenberg, dat de kandidaat-vaccins vooraf zijn  
getest  op  genotoxiciteit  (om  het  toxisch  potentieel  voor  het  DNA te  beoordelen),  carcinogeniteit  (om het 
kankerverwekkend potentieel te beoordelen) en vruchtbaarheid en dracht (om het effect van het vaccin op de 
voortplanting en de zwangerschap te beoordelen) bij dieren en stel mij in kennis van de resultaten van deze  
experimenten

9. Om mij ondubbelzinnig te verklaren dat de COVID-19 vaccins geen technologische nanodeeltjes bevatten (bijv. 
DARPA Hydrogel, grafeenoxide enz...) in welke vorm dan ook.

10. Verklaar mij ondubbelzinnig dat het vaccin tegen SARS-CoV-2 beschermt tegen ernstige vormen van COVID-
19 en de varianten daarvan; dat is de taak van elk vaccin om te "beschermen".

11. Mij  tevens  te  informeren  over  de  mogelijke  alternatieven overeenkomstig  art.  8§2 van de  wet  van 22 
augustus  2002,  d.w.z.  alle  bestaande  behandelingen  die  doeltreffend  zijn  tegen  COVID-19.

Kunt u bijgevolg de volgende vragen uitdrukkelijk beantwoorden:

Aangezien in de informatiebrochure die BRU-VAX en het Vlaamse Agentschap Zorg en gezondheid heeft ontvangen 
staat  dat  verschillende  studies  de  doeltreffendheid  van  de  vaccins  tegen  COVID-19  onderstrepen;  en  dat  deze  
doeltreffendheid als volgt wordt gekenmerkt: daling van het aantal besmettingen, van de ernst van de ziekte, van het  
risico van ziekenhuisopname en van het sterftecijfer ten gevolge van het coronavirus.

• Vraag 1: Waarom moet ik een masker blijven dragen, mijn sociale afstand bewaren en mogelijk een avondklok 
in acht nemen als ik gevaccineerd ben?

• Vraag 2: Waarom loop ik het risico COVID-19, een ernstige vorm van de ziekte of eender welk variant (bv. 
Delta-variant of andere...) op te lopen als ik tegen COVID-19 gevaccineerd ben en deze SARS-CoV-2-vaccins 
effectief zijn? 

• Vraag 3: Vanaf 15 mei 2021 zijn in de EU meer dan 11 500 sterfgevallen na het vaccin en 280 943 sequelae na 
het vaccin gemeld (Eudravigilance: www.adrreports.eu). Als ik een ernstige bijwerking op korte en/of lange  
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termijn krijg, die tot de dood kan leiden, ten gevolge van een vaccinatie in een medisch experiment, 
zal ik of mijn familie dan schadeloos worden gesteld overeenkomstig art. 11 van de wet van 7 mei  
2004 inzake experimenten op de menselijke persoon?

• Vraag 4: In de documenten van Pfizer wordt beweerd dat mensen die tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, te  
veel spike-eiwitten uitscheiden. Als ik mijzelf vaccineer, zal ik dan anderen besmetten en dus het aantal infecties  
doen toenemen?

• Vraag 5: Zal ik, aangezien de COVID-19-vaccins klinisch worden geëvalueerd, het voorwerp uitmaken van een 
medisch experiment indien ik de injectie aanvaard overeenkomstig de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten  
op de menselijke persoon? 

• Vraag 6: Kunt u mij informeren over de risico's van de vaccinatie voor mijn zwangerschap of vruchtbaarheid?

Doorhalen wat niet van toepassing is

Juridische referenties :

Art.7§2, Art.8 §1 en Art.8 §2 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
Art.6 §1 van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon 
Art.11 van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon 
Art. 23 van de Belgische Grondwet 
Art 1-10 Code van Neurenberg 
Art. 13 van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (ETS nr. 164), voor ondertekening 
opengesteld op 4 april 1997 te Oviedo (Spanje) https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
Artikel 3 van het Handvest van de grondrechten van de EU (van 12 december 2007) 
Code van de medische ethiek : https://ordomedic.be/fr/covid-19/code-de-deontologie-medicale
Eed van Hippocrates : https://ordomedic.be/fr/l-ordre/serment-belgique/serment-hippocrates
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Kader Dokter/Apotheker/Verzorger : 

Ik, ............................................................................................,  bevestig dat ik alle vragen die de patiënt 
bij het lezen van dit document heeft gesteld, heb ingelicht  en beantwoord / niet heb ingelicht  en 
beantwoord, uitdrukkelijk en schriftelijk, en 
ik neem alle burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op me / neem niet alle burgerlijke 
en strafrechtelijke aansprakelijkheid op me met betrekking tot deze injectie en de mogelijke 
gevolgen ervan. 

Gedaan te ............................                    Op ....../....../......      Handtekening : 

Kader Patiënt :
 
Ik verklaar dat ik wel / niet alle gevraagde informatie heb ontvangen, daarom geef ik wel / niet mijn 
vrije en geïnformeerde toestemming. Ik ga ermee akkoord / niet mee akkoord om onder dwang (geef 
aan welke dwang: ......................................................) gevaccineerd te worden met het vaccin tegen 
Covid 19 (geef aan welke: ........................................................................) en ik geef mijn arts / apotheker 
/ verpleegkundige of enig ander personeel in de gezondheidszorg volledig ontslag 
van aansprakelijkheid  / ontsla hem niet van enige burgerlijke of strafrechtelijke 
aansprakelijkheid met betrekking tot deze injectie en de mogelijke gevolgen ervan. 

Gedaan te ............................                    Op ....../....../......       Handtekening : 

https://ordomedic.be/fr/l-ordre/serment-belgique/serment-hippocrates
https://ordomedic.be/fr/covid-19/code-de-deontologie-medicale
https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
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