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Huisarts: 'stop het vaccineren'- Schooldirecteur: 'de 

regels zijn schadelijk, ik doe het niet meer'. 

Getuigenissen van een 

moedige huisarts en een 

schooldirecteur 
 

  

Steeds meer professionals uit vele sectoren kunnen het beleid van de regering 

niet meer met hun geweten verenigen. 

 

Onderstaand twee voorbeelden: 

 

De regels op scholen leiden tot schrijnende situaties 

 

Linda Hollink, schooldirecteur: 'De regels zijn schadelijk en traumatiserend voor 

de kinderen. De hele klas moet in quarantaine bij één ziek kind. Kinderen 

zonder symptomen, gezonde kinderen dus, moeten worden getest. Ik doe er 

niet meer aan mee!', zegt Linda Hollink. 

 

Intussen is Linda Hollink uit haar functie ontheven! 

 

Klik op onderstaande afbeelding en kijk en luister naar haar verhaal. 
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Ook onder artsen en huisartsen wordt de onrust steeds groter 

 

Bart van Tienen, huisarts: 'Mijn patiënt is overleden na vaccinatie met het 

Moderna-vaccin! Het vaccin is niet goed onderzocht. Ik twijfel ernstig aan de 

veiligheid ervan. Ik vind dat de vaccinaties onmiddellijk moeten worden 

stilgelegd. 

 

Het vaccineren van de hele bevolking is een politieke beslissing, en heeft niets 

met wetenschap te maken! Je zou kunnen overwegen alleen kwetsbare 

ouderen te vaccineren, maar dan wel met een vaccin wat goed onderzocht en 

getest is, en veilig is. Dat is dit vaccin niet!', aldus Bart van Tienen. 

 

Klik op onderstaande afbeelding, en kijk en luister naar het verhaal van huisarts 

Bart van Tienen: 

  

 

 

 

De volgende hoorzitting is op zaterdag 6 maart. Ruim voor die tijd zal het 

tussenrapport worden gepresenteerd! 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbpoc2020.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D772a795f1c46d499896a9ed0a%26id%3D5627a45f05%26e%3D1b6f9f18a2&data=04%7C01%7C%7C15394f0d188a4ab931c308d8cf32918e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637487163379955148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=czL6zsDs1aeNZTYT%2Fuk0GM3GRBeanMiETh2lqEwyqB0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbpoc2020.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D772a795f1c46d499896a9ed0a%26id%3Dedc0e36837%26e%3D1b6f9f18a2&data=04%7C01%7C%7C15394f0d188a4ab931c308d8cf32918e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637487163379965105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uSkBzimVjM6C5gSxY2Fs%2FwD3dAqBJp6BnwHxhciiku4%3D&reserved=0
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Intussen zullen 'Zoom-hoorzittingen' zoals met mensen als Bart van Tienen en 

Linda Hollink gewoon doorgaan. 

 

Daarbij reageren we op de actualiteit: de commissie benadert mensen die via 

social media of anderszins met een relevant verhaal naar buiten treden, en 

nodigt hen uit in een hoorzitting via Zoom hun verhaal te doen. Meestal zal dat 

om professionals zoals artsen, docenten, psychologen etc. gaan, maar niet 

altijd: wanneer u denkt in een Zoom-meeting een relevant verhaal of ervaring te 

hebben, mail ons dan gerust! 

 

Email: info@bpoc2020.nl 

 

Op dit moment ligt het tussenrapport bij de drukker! 

 

Blijf ons volgen. 

 

Een hoopvolle groet, 

 

Namens de Commissie, 

Drs. Pieter Kuit 

Voorzitter 

 

Lees het laatste nieuws ook op de nieuwspagina van de BPOC2020 
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