Zaterdag 12 december mini congres “Openheid vaccinatie,
wel of niet doen! ” in Wageningen.
Stichting Dimitri, slachtofferpatiëntenorganisatie organiseert in samenwerking
met diverse organisaties op zaterdag 12 december in Wageningen een mini
congres voor allen die meer willen weten over het vaccinatiebeleid.
Kiezen we voor het vaccin dat door de overheid geboden wordt maar waarvan de
lichamelijke gevolgen nog niet te overzien zijn en nemen we het risico van eventuele
ernstige complicaties op ons.
Of accepteren we de hevige ziekteverschijnselen die de Mexicaanse griep (ook wel
genoemd de Nieuwe Influenza A, H1N1) met zich meebrengt maar waar de gevolgen
van lichamelijke schade beperkt kan blijven.
Wij nodigen u graag uit op zaterdag 12 December 2009 om met ons mee te praten
over deze kwestie die alle Nederlanders aangaat.
PROGRAMMA
Ontvangst met gelegenheid voor koffie: vanaf 12.30 uur
Aanvang programma: 14.00 uur
Koffiepauze: 15.30 uur
Einde programma:17.15 uur
Na afloop is er nog de gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten
in het Congrescentrum.
Gespreksleider:
Heer Drs. J.J. Midavaine, arts (niet meer praktiserend) 14.00 uur – 14.15 uur
Vakspecialisme farmaceutische industrie en complementaire geneeskunde
Sprekers:
1. Dhr. J.C.W.H. Kleijn , oprichter en bestuurslid Stichting Dimitri
14.15 uur - 14.30 uur
2. Mevr. A. Bleeker , verontrustte moeders 14.30 uur - 15.00 uur
3. Dhr. Ing. Drs. M. de Leeuw, Nevemedis 15.00 uur - 15.15 uur
4. Dhr. Peter Guinee, klassiek homeopaat en initiatiefnemer NVKP
15.15 - 15.45 uur
5. Dhr. Dr. W.W. van de Schaar, medisch psycholoog, psychotherapeut en
traumatoloog 15.45 uur - 16.00 uur;
Pauze :

16.00 uur - 16.30 uur;

Debat: discussie/vragen stellen en beantwoorden 16.30 uur - 17.15 uur
Einde mini congres 17.15 uur
Napraten 17.15 uur - 18.00 uur
Speech sprekers:
Gespreksleider - "Voorwoord"
1. "Waarom dit congres"
2. "Wat je niet wordt verteld over Vaccinaties"
3. "Openheid medische fouten"
4. " Wat zijn de mogelijkheden vanuit de homeopathie m.b.t. ziektes waartegen
wordt gevaccineerd"

Waarom willen wij deze dag organiseren:
a. Omdat binnenkort de 2e vaccinatieronde gaat plaatsvinden;
b. Omdat er veel vragen zijn van Nederlandse burgers;
c. Omdat u het recht heeft volledig geïnformeerd te zijn over de vaccinaties;
d. Omdat de overheid geen transparantie in de gevolgen van de vaccinaties biedt
willen wij u meer vertellen;
e. Omdat wij graag van u willen weten hoe uw ervaringen met de eerste vaccinatie
zijn;
f. Om er samen voor te zorgen dat de zorgverlening beter wordt.
Dit mini congres is een voorloper op een groot congres in het nieuwe jaar.
Onderstaande organisaties hebben maar één belang en dat is het
gezondheidsbelang van onze medemens, en dat bent u!
Ondersteunende organisaties:
De gezonde Patiënt - www.degezondepatient.nl
Dimitri.nu - www.dimitri.nu
Kinderombudsman - www.kinderombudsman.nl
NAH-Stichting - www.nah-stichting.nl
NeVeMeDis - www.nevemedis.nl
Stichting Dimitri - www.stichtingdimitri.nu
Stichting Meer Weten Over Freek - www.meerwetenoverfreek.nl
Verontruste Moeders - www.verontrustemoeders.nl
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken: http://www.nvkp.nl
Wij vertrouwen erop uw interesse gewekt te hebben en kijken er naar uit om u te
mogen ontmoeten op zaterdag 12 december.
Met vriendelijke groeten,
J.C.W.H. Kleijn.
Locatiegegevens congres : “Openheid vaccinatie, wel of niet doen!”
Hotel en congrescentrum Hof van Wageningen
Lawickse Allee 9
6701 AN WAGENINGEN
T +31 (0) 317 490 133
www.hofvanwageningen.nl
Congres is in de grootste conferentiezaal op de 1e verdieping.
In het hotel en congrescentrum Hof van Wageningen is Restaurant EATCETERA
gevestigd.
Er is een speciale ontspanningsruimte om uzelf even te onttrekken van de drukte.
Het licht en geluid zullen wij aanpassen op verdraagzaam niveau.
Er is een invaliden toilet.
Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.
Gratis parkeren in de directe omgeving mogelijk.
Gratis parkeren op vertoon van uw invalidenparkeerkaart op het terrein.
Het programma zullen wij nog verder aanvullen, kijk voor het actuele programma op
onze website: www.stichtingdimitri.nu of www.dimitri.nu
Reserveren info@stichtingdimitri.nu
Tel: 088 - 4300031 of 0651496200
De toegang is gratis

