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Staatssecretaris van IenW, Mevr. S. van Veldhoven 

T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO  

Postbus 1  

3720 BA Bilthoven  

Lelystad, 11 december 2017. 

  

Geachte mevrouw van Veldhoven,  

   

Zienswijze en open brief  

Wij maken via deze zienswijze en open brief, krachtig bezwaar tegen de ontwerpbeschikking 
vanwege de vergunningaanvraag van Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam.  

Vergunningaanvraag  

Op 16 juni 2017 heeft het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu van Stichting Het 
Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam een 
vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 
2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde 
organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 17-004.  

De aanvraag betreft een klinische studie waarin genetisch gemodificeerde Mycobacterium bovis BCG 
stam bacteriën via de blaas worden toegediend aan patiënten met blaaskanker. De bacteriën brengen 
het listeriolysine eiwit afkomstig van Listeria monocytogenes tot expressie. Het doel hiervan is het 
opwekken van een afweerreactie tegen de blaastumor. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats 
te vinden in de gemeente Amsterdam. Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) op deze aanvraag te beslissen. Kennisgeving. 

Wij ondersteunen zoals altijd de volgende stelling:  

Richard Strohman is an eminent scientist and former Chair of the Department of Molecular and Cell 
Biology at Berkeley who stated the problem this way:  

When you insert a single gene into a plant or an animal, the technology will work you'll get the 
desired characteristic. But you will also have produced changes in the cell or the organism as 
a whole that are unpredictable. Genes exist in networks, interactive net- works which have a 
logic of their own and the fact that the industry folks don't deal with these networks is what 
makes their science incomplete and dangerous. We are in a crisis position where we know the 



           

Zienswijze van De Gentechvrije Burgers tegen een aanvraag van Stichting Het Nederlands Kanker 
Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam, met dossierkenmerk GGO IM-MV 17-
004.  

 

2 
 

weakness of the genetic concept, but we don't know how to incorporate it into a new, more 
complete understanding .  

Bron: http://www.davidsuzuki.org/david/downloads/David_Suzuki_Biotech_essay.pdf  

Wij dringen er bij u op aan geen toestemming te verlenen voor dit klinisch onderzoek met 
gentherapeutica, te veel is te onzeker (zie opmerking van Richard Strohman). We verwijzen hierbij 
verder nogmaals naar de proef uit 2012 in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam.  

Datum, 11 december 2012. Betreft: Verslag van verrichte werkzaamheden voor IM 11-001.  

Op 13 oktober kreeg de patiënt onverwachts ernstige gezondheidsklachten en op 17 oktober is 
de patiënt vervolgens overleden. Zie onderstaande beschrijving die is opgesteld door de 
behandelend arts: fragment.  

Until today all bacterial cultures (blood, BAL, Iiquor, ascites) remained negative (no growth). 
Therefore, a bacterial septic shock could not be proven. Another possible cause for the cardiac 
arrest was cyclophosphamide induced cardiac toxicity, which occasionally occurs in patients 
treated with high-dose cyclophosphamide. Unfortunately, the signs of heart injury due to 
chemotherapy are not specific. Therefore, It is impossible to prove that chemotherapy induced 
cardiac toxicity did cause the cardiac arrest. The other possibility of a causal relation with the 
infused TCR gene modified T cells can also not be excluded. knip  

In conclusion: patient died of severe brain damage and multi-organ failure after cardiac arrest 
caused by septic shock or cytokine release syndrome after high-dose non-myeloablative 
chemotherapy, infusion of TCR transduced T cells and low dose interleukin-2 injections.  

Schokkende Volkskrant quote: 

Het hoofdstuk gentherapie laat zich ook maar moeizaam schrijven. Veelbelovend, maar als er 
echt een belangrijke doorbraak was geweest, had u dat heus wel vernomen. Het is een 
versplinterd veld dat voor twee-derde draait  om probeersels bij uitbehandelde kankerpatiënten 
die niets te verliezen hebben! 

 

 

http://www.davidsuzuki.org/david/downloads/David_Suzuki_Biotech_essay.pdf
http://www.ggo-vergunningverlening-zoeken.nl/
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Gokken met genen? 
 
4.2. De modificaties (UreC deletie, Ag85B-listeriolysine fusiegen introductie) 
In het ggo, VPM1002BC, is het urease C (UreC) gen deels verwijderd. In het UreC gen is het 
Listeriolysine gen van L. monocytogenes gekloneerd. Listeriolysine is een porievormend eiwit. Aan het 
5‟ uiteinde is het listeriolysine gen gefuseerd aan de antigen (Ag) 85B signaalsequentie (afkomstig 

van M. bovis), welke zorgt voor secretie van het listeriolysine eiwit. Aanvraag. 
 
Commentaar hierop:  

 
Toen men ongeveer dertig jaar geleden de structuur van het DNA en de functie van genen begon te 
ontrafelen dacht men dat een gen dat codeert voor een bepaald eiwit simpelweg gelijk te stellen is aan 
de ermee verbonden eigenschap van het organisme. Deze opvatting draagt de naam “genetisch 
reductionisme”, het idee dat elke eigenschap van een organisme te herleiden is tot één of enkele 
stabiele genen. In de optiek van de genetisch reductionist staat gen gelijk aan eigenschap. Het 
overbrengen van een gen van het ene organisme naar het andere staat dan gelijk aan het 
overbrengen van een discrete eigenschap met dat gen geassocieerd. “Gen is eigenschap, 
overbrengen van gen is overbrengen van eigenschap.” Dit is het idee achter genetische 
manipulatie, volkomen achterhaald door talloze ontdekkingen in de genetica, maar helaas nog 
steeds de onderliggende gedachte bij het handelen van vele wetenschapsmensen en ook in 
zwang in het gewone taalgebruik. Heb je wat? Het zal wel “in je genen” zitten.  

Fragment vraaggesprek met Jan Storms, directeur van het wetenschappelijk adviesbureau Storms WATP. 
Verschenen in Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de Vereniging voor Biologische-Dynamische Landbouw en Voeding, 
2002, nr 2. 

Hoe kunt u een medische gentech proef met gentech bacteriën goedkeuren die in een 
eerdere fase o.a. is uitgeprobeerd op allerlei dieren waar onder op apen en bovendien 
op “healthy newborns” uit Zuid-Afrika? (SNIF) 
 
Dit vinden wij onethisch. 
 
Gezonde en zieke pas geboren baby´s met en zonder HIV uit Zuid-Afrika als 
proefkonijntjes!!  
 
Welke moeder of vader laat haar/zijn baby als proefkonijn gebruiken door een kind dat net geboren is 
in te laten spuiten met VPM1002, een experiment met een biological? 
 
Weten die moeders wel wat voor proef dit is? 
 
Je moet er niet aan denken dat dit gentech vaccin ook zal zorgen voor ernstige bijwerkingen zoals 
zojuist gebeurd is met een gentech vaccin tegen de knokkelkoorts in de Philipijnen! 
 
Philippines suspends dengue vaccine program after Sanofi warns of risks. http://news.abs-
cbn.com/news/12/01/17/philippines-suspends-dengue-vaccine-program-after-sanofi-warns-of-risks  
 
 
Ook moeten deze kleintjes, dit zijn zowel jongetjes als meisjes ingeënt worden met een oraal polio 
vaccin en andere vaccins, waar aluminium in zit! 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3529007/pdf/nihms414738.pdf  

http://news.abs-cbn.com/news/12/01/17/philippines-suspends-dengue-vaccine-program-after-sanofi-warns-of-risks
http://news.abs-cbn.com/news/12/01/17/philippines-suspends-dengue-vaccine-program-after-sanofi-warns-of-risks
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3529007/pdf/nihms414738.pdf
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Experimental: HIV-unexposed infants VPM1002 
HIV-unexposed infants vaccinated with VPM1002 
Experimental: HIV-exposed infants VPM1002  

HIV-exposed infants vaccinated with VPM1002 

Infants must receive Oral Polio Vaccine as part of the routine South African Expanded 

Programme on Immunisation (EPI) Childhood Immunisation schedule, and must adhere to the 

subsequent EPI schedule for the entire study period, except for the BCG vaccination at birth. 

*****Responsible Party: Serum Institute of India Pvt. Ltd. 

 
Meer zie de website https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02391415   en de bijlage 

 
Recente wetenschappelijke onderzoeken wijzen steeds meer op het feit, dat aluminium en kwik voor 
autisme zouden kunnen zorgen bij kinderen. 
 
4 december 2017, update: net gepubliceerd: Aluminium in hersenweefsel bij autisme.  Mold 
Matthew, Umar Dorcas, King Andrew, Exley Christopher.Aluminium in brain tissue in autism. Journal 
of Trace Elements in Medicine and Biology Accepted date: 23-11-2017. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763  
 

Zie ook:  A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake 

across the U.S. population, G. Delong, 2011. Bron:  – PubMed – NCBI 
https://www.researchgate.net/publication/51175672_A_Positive_Association_found_between_Autism_
Prevalence_and_Childhood_Vaccination_uptake_across_the_US_Population 

2011. Bron:  – PubMed – NCBI 

 

Commentaren uit onverwachte hoek. 
 
 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02391415
https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2017.11.012
https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2017.11.012
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763
https://www.researchgate.net/profile/Gayle_Delong/publication/51175672_A_Positive_Association_found_between_Autism_Prevalence_and_Childhood_Vaccination_uptake_across_the_US_Population/links/56a546ef08ae1b6511329d03/A-Positive-Association-found-between-Autism-Prevalence-and-Childhood-Vaccination-uptake-across-the-US-Population.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gayle_Delong/publication/51175672_A_Positive_Association_found_between_Autism_Prevalence_and_Childhood_Vaccination_uptake_across_the_US_Population/links/56a546ef08ae1b6511329d03/A-Positive-Association-found-between-Autism-Prevalence-and-Childhood-Vaccination-uptake-across-the-US-Population.pdf
https://www.researchgate.net/publication/51175672_A_Positive_Association_found_between_Autism_Prevalence_and_Childhood_Vaccination_uptake_across_the_US_Population
https://www.researchgate.net/publication/51175672_A_Positive_Association_found_between_Autism_Prevalence_and_Childhood_Vaccination_uptake_across_the_US_Population
https://www.researchgate.net/profile/Gayle_Delong/publication/51175672_A_Positive_Association_found_between_Autism_Prevalence_and_Childhood_Vaccination_uptake_across_the_US_Population/links/56a546ef08ae1b6511329d03/A-Positive-Association-found-between-Autism-Prevalence-and-Childhood-Vaccination-uptake-across-the-US-Population.pdf
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Robert F. Kennedy Jr. at Celebrity Fight Night XXIII in Phoenix, Arizona. Photo: Gage Skidmore, 18-
03-2017. 

Robert Kennedy en zijn strijd tegen vaccins. 

People have asked me, “why are you doing this?“ This isn’t what I wanted to do. But I had a choice. I 
could put my head down and walk away from it – pretending I didn’t see it. Or, I could get involved and 
take the risk of doing that. And I have taken those risks and I have endured what came along with it, 
but I have endured it happily. 

Because I believe that if I can spare one kid from getting this injury – from that pain….  God gave 
these children lives, and these companies are stealing that from them. That is a crime. That is assault 
and battery. It’s child abuse. In some cases it’s even worse. I feel like I didn’t have any choice about 
getting involved with this fight. And once I got involved with it,  – I’m going to fight it until the end. And 
I’m not going to stand down. And I’m not going to give up. And I’m going to fight for you – and I’m 
going to fight for your children.” 

ROBERT F. KENNEDY JR. 

Bron: Vaccines revealed 

Wat is dit voor krankzinnige wereld waar we tegenwoordig in leven? 
 
En daar geeft u toestemming voor? 
 
Het ziekenhuis weet van deze experimenten in Zuid-Afrika, ze staan beschreven in de aanvraag. Hoe 
kunnen ze op deze experimenten met pas geborenen voortborduren?  

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy_Jr.
http://www.vaccinesrevealed.com/order-fv/
https://www.gentechvrij.nl/wp-content/uploads/2017/12/Robert-F-Kennedy-Jr-by-Gage-Skidmore.jpg
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Fragmenten aanvraag 

 
En waar is het advies van de CCMO? Zijn die wel geraadpleegd? 
 
Zij worden in de ontwerpbeschikking niet genoemd. 
 

Geen wetenschappelijk bewijs. 
 
Enorm vaak worden de termen “naar verwachting, geen aanwijzingen gevonden en onwaarschijnlijk”  
gebezigd in de aanvraag. Is dit hard wetenschappelijk bewijs? NEE 
 
 
5.4 De kans op bijwerkingen is naar verwachting sterk verminderd ten opzichte van de M. bovis BCG 
stam, zoals blijkt uit pre-klinische en klinische data. Uit een fase I klinische studie blijkt dat 
systemische verspreiding van het ggo niet is waargenomen. Bovendien is in geen van de 
urinemonsters van behandelde patiënten VPM1002BC detecteerbaar 24 uur na toediening. 

Het ggo kan zich vanuit de patiënt verspreiden via urine, sperma, door contact met de genitale 
lichaamszone en in theorie via bloed en sputum. Er zijn geen aanwijzingen gevonden in de literatuur 
voor verspreiding van M. bovis BCG via bloed of andere menselijke excreten, of voor seksuele 
transmissie, indien dit is toegediend door instillatie. Echter, seksuele transmissie kan niet volledig 
worden uitgesloten.  
 
En 



           

Zienswijze van De Gentechvrije Burgers tegen een aanvraag van Stichting Het Nederlands Kanker 
Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam, met dossierkenmerk GGO IM-MV 17-
004.  

 

7 
 

Geconcludeerd kan worden dat het optreden van mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu 
onwaarschijnlijk is. Etc. Aanvraag 

We schrijven het nog maar eens: natuurlijk moeten mensen geholpen worden. 

Maar er zijn ook alternatieve therapieën die kansrijk zijn en verder onderzocht zouden moeten worden. 

Zoals een therapie met geluid* of het reciteren van Vedische teksten door Vedische pandits**, die o.a. 
gezondheidsbevorderend zijn. Dit werd eeuwen geleden al gedaan in India en de geschiedenis 
herhaalt zich. 

Ook zouden mensen gewaarschuwd moeten worden voor schadelijke stoffen, die zich rondom ons 
bevinden, zoals geïmpregneerde wolmanzouten*** schuttingen, speeltoestellen, picknicktafels e.d. die 
Chroom VI en arseen bevatten, en tegen bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen****.  

"Any politician or scientist who tells you these (GMO) products are safe is either very stupid or lying." 
David Suzuki. http://www.davidsuzuki.org/  

U schrijft: 

In het programma Slimme en Gezonde stad gaat IenW op zoek naar slimme oplossingen voor een 
gezonde, duurzame en leefbare stad. Dat doet IenW samen met steden, bedrijven, kennisinstellingen 
en maatschappelijke organisatie. 

En: Zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. 

Waarom laat u dan proeven doen in een groot ziekenhuis van een grote stad waarbij gentech 
organismen mogelijk kunnen ontsnappen ook omdat patienten na afloop van de vaccinatie naar huis 
mogen? https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/wat-doet-ienw  

Wij protesteren krachtig tegen deze medische gentechtherapie, die mede steunt op 

eerder en lopend experimenteel onderzoek met gentech vaccins op pasgeboren baby´s!! 

Zie ook: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02371447 

Hoogachtend,  

 

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers (The European GMO-free Citizens), ook 
namens hen. Ook namens en in opdracht van Stichting Ekopark, Lelystad en Wieteke van Dort, 
Den Haag. 

Lelystad  

www.gentechvrij.nl  

http://www.wolmanzouten.nl/
https://www.gentechvrij.nl/glyfosaat.html
http://www.davidsuzuki.org/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/wat-doet-ienw
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02371447
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Deze zienswijze/open brief is ook binnenkort te vinden via “Bezwaren 2017” van www.gentechvrij.nl/  

De Gentechvrije Burgers worden ondersteund door:  

Stichting Natuurwetmoeders, Almere,  

Bijlagen  

*Dr. Anthony Holland, a composer and musician, was always interested in the physical effects of 
sounds. 

This incredible technique could be a game-changer for cancer treatment.  
https://www.facebook.com/Gaia/videos/1742290455801638/?hc_ref=ARR6N7JBz1tuxVgr8HQTKzp-
4rHDx6NgCo1FdVotlatlshhmnzxtC_W48_LhZSGGybI&pnref=story   

**Vedic pandits https://vedicpandits.org/nl/  

https://www.youtube.com/watch?v=H-iApSVr4vE 

***Wolmanzouten zie http://www.geimpregneerdhout.info/  

En: Annelies en Bas van Oké hout gingen op pad om een geïmpregneerd houten paaltje uit een 

bouwmarkt te testen op chroom VI. Het resultaat is onthutsend. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Lig9fr-v2g 

Gepubliceerd op 7 juni 2017 

****Bestrijdingsmiddelen. Zie https://www.gentechvrij.nl/category/glyfosaat/   

Tot slot: 

*****A path-breaking acquisition - Bilthoven Biologicals, Netherlands 

Serum Institute of India made its first International acquisition by acquiring Bilthoven Biologicals, a 
bioengineering and pharmaceutical company from The Netherlands Government on 29th June 2012. 
The takeover ensures access to technology and expertise for making the IPV (Injectable Polio 
Vaccine, Salk), earlier possessed by only 3 other vaccine manufacturers. Bilthoven Biologicals is 
spread over 40 acres with an installed manufacturing capacity of over 20 million doses of vaccines 
annually. The production facilities are State-of-art and fully compliant with cGMP and 
biopharmaceutical requirements. 

The acquisition enhances Serum Institute's offerings in the pediatric vaccine segment and with this 
Serum Institute hopes to make a significant contribution to the eradication of Polio from the World. The 
takeover also provides an important manufacturing base in Europe, with access to strategic European 
Markets. https://www.seruminstitute.com/about_us.php 

http://www.gentechvrij.nl/
https://www.facebook.com/Gaia/videos/1742290455801638/?hc_ref=ARR6N7JBz1tuxVgr8HQTKzp-4rHDx6NgCo1FdVotlatlshhmnzxtC_W48_LhZSGGybI&pnref=story
https://www.facebook.com/Gaia/videos/1742290455801638/?hc_ref=ARR6N7JBz1tuxVgr8HQTKzp-4rHDx6NgCo1FdVotlatlshhmnzxtC_W48_LhZSGGybI&pnref=story
https://vedicpandits.org/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=H-iApSVr4vE
http://www.geimpregneerdhout.info/
https://www.youtube.com/watch?v=8Lig9fr-v2g
file:///D:/Documenten/Miep%20diversen/estrijdingsmiddelen
https://www.gentechvrij.nl/category/glyfosaat/
https://www.seruminstitute.com/about_us.php

