
 

 

'We hebben verkeerde verwachtingen van vaccinatie.' 
Een gesprek met Theo Schetters 

 

Ad Verbrugge in gesprek met 

immunoloog en vaccinatie-expert 

Theo Schetters over de 

coronavaccinaties.  

 

24 juli 2021 

 

Hij is al 40 jaar actief in de vaccin-industrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam 

staan. Hij is dus niet tegen vaccins maar maakt zich grote zorgen over het huidige 

mRNA-vaccin en de korte testperiode die het heeft doorlopen waarbij heel veel zaken 

onzeker zijn. 

 

Dokter Schetters begint zijn pleidooi met te wijzen op het reeds hoog aantal verkregen 

natuurlijke kruisimmuniteit. Massavaccinatie is niet nodig. Het vaccineren van 

zwakkeren is voldoende. 

Hij vraagt te stoppen met de PCR-testen in speciale centra.  Huisartsen moeten de zieke 
mensen testen.  De eerstelijnszorg van COVID-patiënten moet terug naar de huisarts en 
Ivermectine moet verkrijgbaar zijn. 
 
De Deltavariant. Varianten vertakken zich steeds verder, daar heb je geen controle op. 
Het virus is endemisch. We moeten er leren mee leven. 
 
28'   Het mRNA-vaccin is geen vaccin maar gen-therapie. Hier moeten meer 
studies/proeven worden gedaan die de langetermijneffecten onderzoeken van dit soort 
ingrijpen. 
 
31'   Eudra Vigilance. 80 % van de rapportages van de bijwerkingen van de COVID-
vaccins gebeurt door de slachtoffers zelf. Weinig zorgverleners rapporteren die.  
Er was een oversterfte bij +65 gevaccineerden na Pfizer-vaccinatie. 
 
44'   Waarom kleurt Nederland rood? De ziekenhuisopnames stijgen niet! 
 
Je laat je niet vaccineren voor een ander. Het vaccin beschermt de gevaccineerden in 
zekere mate. Mutaties blijven rondgaan, ook bij gevaccineerden.  
In het Verenigd Koninkrijk werkt men niet met vaccinatiepaspoorts. 
 
52' Farmaceutische lobby zit achter de massavaccinatie. 
 



 

 

54' De Deltavariant is afkomstig van India. Daar is de piek van infecties verdwenen, niet 
door vaccinatie maar door behandeling van de zieken in eerstelijnszorg met 
Ivermectine. Zo wordt  natuurlijke immuniteit opgebouwd. 
 
Luister verder >>  

 

 

Coronavaccinatie: advies op basis van “weten en 

geweten” 

 

Professor Theo Schetters sprak voor 

de Groene Rekenkamer  over de 

toekomst van corona-vaccinatie. Na 

de lezing trok Theo Richel hem aan 

zijn jas en stelde de vraag: “moet ik 

mij nu laten vaccineren?”  

 

 

 

In deze video vraagt dokter Schetters te stoppen met mRNA-vaccins toe te dienen. Het 

spike-eiwit is toxisch en men kent niet de langetermijneffecten. Hij raadt gewone 

viralevectorvaccins aan voor mensen die zich toch willen vaccineren. Novovax,  een 

traditioneel vaccin komt in het najaar.  

 

Luister verder >> 

https://www.youtube.com/watch?v=Xjta7ZLpbmo
https://groene-rekenkamer.nl/12684/interview-met-professor-theo-schetters/

