
Bijgaand stuk wil een algemeen aspect belichten omtrent de gevolgen die vaccinaties 
kunnen geven.  
 
 
Schema effect vaccinaties op weerstand en aanleg 

 
 
Boven heb ik in beeld gebracht:  
-de erfelijke aanleg, die bij iedereen anders is. Bij de een is de aanleg voor allergie en 
eczeem sterker aanwezig, bij de ander een aanleg tot diabetes of gedragsstoornissen, etc. 
Een baby wordt geboren met die aanlegfactoren. Uit de familie-anamnese komen deze naar 
voren.  
 -de individuele geaardheid van zijn levensenergie (ook genoemd levenskracht of 
weerstand), die hij meekrijgt van de ouders en voor een deel zelf meebrengt. Deze is nodig 
voor groei en ontwikkeling en genezing bij ziekte, voor de kracht om te verteren, niet alleen 
voeding maar ook indrukken. De levenskracht of weerstand geeft de energie om af te rekenen 
met ziektekiemen, die lichaams-vreemd zijn. Een resultaat van de strijd met allerlei virussen, 
bacteriën, zien we in de opbouw van het antistoffen-spectrum in het bloed.  
De levenskracht zorgt er ook voor dat lichaamseiwit dat in de alledaagse stofwisseling steeds 
afgebroken wordt op een gezonde eigen manier vernieuwd wordt. Door het afbreken van het 
lichaam ontstaat de mogelijkheid om erfelijk materiaal om te vormen tot eigen substantie. Al 
doende kan het kind met zijn kracht dan ook erfelijke aanleg langzaam harmoniseren, zodat 
hij niet zonder meer aan de aanleg hoeft te gaan lijden. 
De levenskracht heeft de baby hard nodig voor ontwikkeling van zijn vermogens. 
Als er energie gebruikt moet worden voor andere dingen, zoals het verwerken van 
stressfactoren, dan kan het niveau van de weerstand verlaagd raken en bij te heftige stress of 
teveel stressfactoren bij elkaar kan er een zo laag niveau optreden dat de levensenergie de 
aanleg niet meer kan beheersen. Dan treedt de aanleg/zwakte naar voren en krijgt het kind 
symptomen. Die symptomen had het kind niet sowieso behoeven te ontwikkelen als de 
weerstand goed was gebleven. Sterker nog; dankzij een hoog weerstandsniveau heeft het kind 
de kans om juist die erfelijke aanleg geleidelijk zo om te vormen dat het Ik de Heerser wordt 
over die aanleg en niet de Slaaf hoeft te worden en aan die aanleg gaat lijden, dus ziek wordt. 
Het lichamelijk instrument op aarde zal des te beter gebruikt kunnen worden naarmate het 



beter lukt om de erfelijke aanleg tot ziekte om te bouwen. En het lichaam als instrument zal 
passender zijn voor de taak die het Ik zich heeft gesteld in deze incarnatie. 
 
 Er zijn vele stressfactoren die in het eerste levensjaar een  rol kunnen spelen.  
 

- Shocks: bij het kind zelf of bij de moeder, door bijv. een trauma tijdens de 
zwangerschap of de bevalling, ervaringen met couveuse, ziekenhuisopname, val van 
de commode, veel paniek in de omgeving rond het kind. 

- psychisch niet aanwezige vader of moeder: bijvoorbeeld bij depressie of groot 
verdriet, kortom geestelijke belasting door andere gebeurtenissen 

- extreme temperaturen of temperatuur wisselingen: deze vragen veel van het 
aanpassingsvermogen van het lichaam. Ook door inadequate kleding: te dun, 
synthetisch materiaal, te weinig laagjes, gaat veel energie verloren die beter benut kan 
worden voor opbouw en weerstand.  

- te veel indrukken om het kind heen. Hierbij speelt het karakter van het kind een grote 
rol: wat voor de een veel is kan de ander wel goed aan. Maar over het algemeen 
krijgen baby’s te weinig rust en regelmaat en te veel of te heftige  indrukken te 
verwerken. 

- voeding: wat kan dit kind goed verteren, waar kan het slecht tegen (denk aan 
allergieën, intoleranties, suikergebruik).  Borstvoeding is altijd beter dan flesvoeding: 
o.a. stimuleert het afweersysteem en levert de goede vetten voor het zenuwstelsel. 
Tijdens borstvoeding komt de baby in een diepe ontspanning (alfa-hersengolven). 
Ontspanning werkt positief op het immuunsysteem. (Psycho-neuro-immunologie) 

- een negatieve sfeer rond het kind: slechte relatie ouders, ongewenst kind 
- chronische stress bij ouders. 
- tanden krijgen vraagt veel energie zodat het kind stressgevoeliger wordt. Vele 

kinderen krijgen  last van oren, verkoudheden, nachtelijke onrust, diarree in die 
periode, ongeacht of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Ook hier wordt het soort van 
klachten weer voor een groot deel bepaald door de individuele aanleg.  

- infecties, ook lichte, vragen energie voor genezing. De weerstand om andere factoren 
te verteren is verminderd . Dit treedt des te sterker op bij een verkeerde begeleiding 
(koortsremming! En door onnodige onderdrukking van symptomen). 

- onregelmatig leven: o.a. een chaotische dagindeling, teveel gesleep met het kind. 
 
De genoemde factoren geven al zoveel stress dat een vaccinatie daarbovenop vaker 
schade kan veroorzaken. De ervaring leert dat de vaccinaties een heftige stressfactor zijn 
voor de algehele weerstand en het effect daarvan op de weerstand kan, in meer gevallen dan 
algemeen aangenomen wordt, blijvend zijn.  
 
Bovendien zijn de kwalen/ziekten die daardoor naar buiten komen moeilijk te behandelen. 
Het lijkt net of er een ‘doos van pandora ‘is opengegaan. 
 
Daarom behandelen we eerst de op dat moment aanwezige negatieve factoren of  een 
eenzijdige aanleg of een reedsbestaande zwakke weerstand. 
Wanneer vaccinaties uitgesteld worden krijgt het kind de kans sterker te worden en zijn 
immuun systeem te laten uitrijpen. 
Als je na 1 jaar start met vaccineren, kennen ouders het kind goed en wordt het aan de ouders 
direct duidelijk wanneer er een verstoring optreedt, die vóór de vaccinatie niet bestond. 



Bijv. ineens oorontstekingen, die weliswaar in de aanleg van de familie zaten, maar nog niet 
te voorschijn gekomen waren. 
Als de erfelijke zwakte naar voren komt ten gevolge van een verlaging van de algemene 
weerstand door een verstoord evenwicht, kan deze gedachte een verklaring zijn voor het grote 
scala van schadelijke bijwerkingen, die kunnen ontstaan in aansluiting op vaccinaties. Dit 
wordt samengevat in de term± PostVaccinaalSyndroom. Zie www.tinussmits.nl  
 
Bij vaccineren na 1 jaar zijn de kinderen in het eerste levensjaar veel gezonder, blijkt uit 
ervaringen van velen en wordt gestaafd door onderzoek. Het hebben van gemiddeld 6x 
verkoudheid of oorontstekingen of bronchitis in het eerste levensjaar  hoeft mijns inziens dus 
niet normaal gevonden te worden. 
 
Voor de reacties in de tijd (weken) aansluitend op een vaccinatie is onderbouwing te vinden in 
het bestuderen van het  Non Specific Stress Syndroom, beschreven door Seleye in 1936 en 
uitgewerkt in vele volgende jaren van onderzoek en publicaties, en  bevestigd door onderzoek 
met de baby-cot-watch door Drs.Viera Scheibner, in haar boek ‘Vaccinaties’ beschreven: 
Dit Stress-syndroom heeft een bepaald tijdsverloop voor vaccinaties: 
-  Een sterke reactie op dag 1 en 2, door de acute stress, en een lichte na-reactie op dag 5 en 6. 
 - Op de 15de en 16de dag na de vaccinatie treedt er een sterke daling in de weerstand op (een 
soort uitputtingsreactie)  en tengevolge daarvan kunnen allerlei infecties of kwalen optreden 
of verergeren, die  
1-of na enkele weken kunnen genezen,  
2-of in een chronische situatie overgaan,  
3-of kunnen verslechteren.  
LET DUS GOED OP HET VERLOOP van reacties die optreden juist  twee weken na de prik: 
1-Als het kind na enkele weken genezen/hersteld is van de klacht, laat dan pas als het 
minstens twee weken gezond is, de volgende prik geven. De tussenruimte tussen de 
vaccinaties wordt dan langer. Dat is geen enkel bezwaar, integendeel beter voor de opbouw 
van immuniteit. 
2-Als het kind een chronische verstoring van zijn welbevinden laat zien in aansluiting op 
vaccinatie, laat dan eerst behandelen. De behandeling kan alleen maar op een additieve 
geneeskundige manier, aangezien de reguliere medische wetenschap veelal niet gelooft in 
chronische ziekte vanwege vaccinaties en ook geen behandeling daarvan kent. 
3-Als er een heftige reactie optreedt met name rond de 15e dag na de vaccinatie en als de 
toestand daarna ook nog verslechtert, dan is het aan te bevelen acuut een behandeling in te 
zetten in overleg met arts/therapeut. Je kunt o.a. de homeopathische verdunning van het 
vaccin in 30Kpotentie of een C 30, geven om een afzwakking te krijgen van de heftige reactie 
op het vaccin. ( 1 korrel in een beker lauw water oplossen en daar een theelepeltje geven elk 
uur tot je merkt dat de heftigheid vermindert). Doe dit in samenwerking met de 
homeopaath.Of vraag de antroposofisch arts om ondersteuning met antroposofische middelen. 
En pleeg overleg met de behandelaar over het vervolgen van het vaccinatieprogramma.  
 
Handig is een vaccinatiedagboekje, dat adequaat en tijdig ingevuld moet worden. Alles 
wat opvalt en anders verloopt dan ervóór moet genoteerd worden, gedurende tenminste 
4 weken na de prik. 
 
De onderbouwing van het bovenstaand verhaal wordt gevonden o.a. in de zienswijze en 
grondslagen van de homeopathische geneeskunst, in de antroposofische mensvisie en haar 
geneeskundige inzichten en in de basis van de natuurgeneeswijze e.a. 

http://www.tinussmits.nl/


Daarnaast bevestigen de dagelijkse ervaringen van vele therapeuten en ouders het 
bovenbenoemde beeld. 
 
Het Non-Specific-Stress-Syndroom met zijn symptomen wordt beschreven door Selye (1936) 
en Viera Scheibner refereert daaraan. 
De resultaten van Drs.Tinus Smits met de zogenoemde ‘ontstoringstherapie bij 
vaccinatie-schade’ bevestigen de nadelige bijwerkingen en schade, die de vaccinaties kunnen 
hebben. Ook Dr. Isaac Golden heeft ongeveer op dezelfde tijd aan de andere kant van de 
aardbol hetzelfde ontwikkeld. Zie www.homstudy.net  
De gevolgen die hij beschrijft lijken sterk op de beschrijvingen van het Non Specific Stress 
Syndroom. Zie de brochure: PostVaccinaalSyndroom  www.tinussmits.nl 
Spectaculaire resultaten motiveren tot nadenken en navolgen. 
 
 
Als je de weerstand ondersteunt  
voordat je gaat vaccineren, vergroot je de kans op een ongestoord verloop.  
 
De diverse additieve geneeskundige richtingen kennen diverse middelen.  
*In elk geval is het goed een reserve hoeveelheid vit C in het lichaam aan te leggen,  
  aangezien bij stress veel vit C verbruikt wordt. Dus Vitamine C extra, 3 dg voor tot 3 wk na 
  de vaccinatie. 
*De Orthomoleculaire geneeskunde of fythotherapie kennen ondersteunende middelen 
*Alleen een 100% gezond kind vaccineren 
*Afwegen wat het belangrijkst is voor dit kind op elk moment  
*Kijk naar het individuele kind, kies een individueel  
  prikprogramma, en houdt rekening met aanwezigheid van andere stressfactoren 
*Belladonna/Skorodiet (Weleda)= vaccinatiekorrels, ondersteunt de harmonie van de 
wezensdelensamenwerking.1 week voor tot twee weken na vaccinatie. 
*Nosodes van het te geven vaccin vooraf en erna. Dit is de homeopathische verdunning van 
  het vaccin dat gegeven gaat  worden. Werkt preventief en therapeuthisch.  
*Belladonna comp.supp. (Wala)  of Viburcol (Heel) of Kinditherm (VSM) bij koorts 
*Met vaccineren starten na 1 jaar 
* Een bewuste door ouders gedragen keuze werkt positief (Psycho-neuro-immunologie) 
*  Bioresonantie, preventie en therapie 
  Ondevit, preventie en therapie,   e.a. zoals  Mesologie………….. 
 
Geneesmiddelen in samenspraak met de arts/ therapeut toepassen  
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www.rivm.nl                                 www.vaccinedamageprevention.be  
www.nvkp.nl                                  www.efvv.org  
www.vaccinatieschade.be  
www.nvic.com                                  www.vaccinvrij.nl  
www.whale.to/vaccines                  www.vacfacts.info  
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