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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 

Blog 45 
    

 

 

V  e  r  s  l  a  v  i  n  g  
Bron: WIKIPEDIA:  

Een verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van 

een gewoonte of middel afhankelijk is. Wanneer de persoon deze gewoonte 
of substantie niet heeft, zal het gedrag van de persoon voornamelijk gericht zijn op 

het verkrijgen en innemen van het middel of het handelen naar de gewoonte, ten koste 
van andere activiteiten. Als het lichaam deze stof of gewoonte moet loslaten kunnen 
er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon. 

 

Gaan wij een periode tegemoet van verslaving. 
Een verslaving van testen en verslaving aan 

coronavaccinaties.  
 

Geachte lezers,  

 

Het begint er aardig op te lijken. Mensen die 

vreselijk bang zijn voor corona doen er alles 

aan om het derde vaccinatieprikje op te 

halen. Toch horen we daar relatief weinig 

over in Nederland in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Israël waar de gehele 

bevolking nogmaals een derde vaccinatie 

erbij krijgt. Zelf heb ik welgeteld een (1) 

uitnodigingsbrief mogen ontvangen met 

een uitnodiging dus echt veel haast heeft 

het RIVM niet met alles te prikken. Voor de 

goede orde gaat dat bij mij ook niet 

gebeuren.  

 

Kortom, de eerste twee vaccinaties, zoals 

door het kabinet waren gepland, werken 

dus voor geen meter maar met de derde 

prik is er een robuuste bescherming tegen 

corona volgens het kabinet en andere 

medici. Blijft de vraag openstaan dat als je 

met drie vaccinaties volgestopt zit of dat 

wel voldoende is of dat je dan ook op de IC 

terecht kan komen en weer de vraag 

waarom zetten we deze derde vaccinatie 

niet door? Naar mijn idee en mening is deze 

derde vaccinatie anders van samenstelling 

dan de eerste twee en daar gaat het dus 

fout. Als de volgorde van de te nemen 

vaccinatie niet goed gaat dan zou je 

misschien dieper in de problemen kunnen 

komen dan je mogelijk nu al te wachten 

staat.  

 

Zoals we allen weten is de gehele 

vaccinatieadministratie van het ministerie, 

GGD en het RIVM een complete chaos. Ik 

heb bij vele vrienden en kennissen gezien 

dat ze bij ‘Mijn RIVM’ als gevaccineerd staan 

genoteerd maar nooit een prikkie hebben 

gehad maar hebben dus de beschikking 

over de QR-code om in alle landen op 

vakantie te kunnen gaan. Wordt er 

gefraudeerd met allerhande QR-codes? Dat 

zal zeker het geval zijn en dus ken ik in mijn 



kennissenkring iemand die door een 

slimmigheidje wel als gevaccineerd te boek 

staat maar nog nooit een coronavaccin 

heeft gezien.  

 

Maar goed na het derde 

prikje kan het helemaal 

fout lopen als dan 

daadwerkelijk mensen met 

een ‘tripple-vaccin’ 

rondlopen evengoed corona 

krijgen en zelfs in het 

ziekenhuis terecht komt. 

Dan blijft er niets anders 

over dan een vierde en al 

naar gelang de verslaving 

een vijfde tot en met een 

zevende vaccinatie-ronde 

straks mogelijk mensen verslavend en 

kwijlend voor de deur van het ziekenhuis 

liggen voor prikje nummer acht maar zover 

komt het niet want dan is ons zorgstelsel 

nul komma nul en zit onze ongevaccineerd 

en demissionaire kabinet in een land waar 

we ze niet kunnen ophalen. En ja, 

ongevaccineerd want die foto’s van zuster 

Klivia die bij het kabinet een naald in de arm 

frommelt en gevuld is met een 

zoutoplossing zijn dus echt 

nep. 

 

Uiteraard blijven we ook 

testen voor de algehele 

gezondheid van ons land. 

Maar wil je een concert 

bezoeken dan moet straks 

toch ook de betaalkaart uit de 

portemonnee komen om het 

allemaal te financieren en 

daar is geen enkele respijt 

voor wie dan ook die even 

niets te makken heeft. En ik 

als niet gevaccineerde, ik word op veel 

terreinen buitengesloten en ik vind het 

helemaal prima want het zijn niet 

ongevaccineerden maar het kabinet die 

Nederland naar de haaien helpen en 

vandaar deze BLOG 45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes, 

 

Peter 

  


