
Rob Elens: Huisartsen krijgen groen licht
voor behandeling corona met HCQ

—————————————————————————————————————————————-

‘Tweede lockdown en spoedwet nu overbodig’

—————————————————————————————————————————————-

Volgens de inmiddels landelijke bekende huisarts Rob Elens heeft de NHG (Nederlandse Huisartsen
Genootschap) in een brief gezegd dat de behandeling van corona patiënten met hydroxychloroquine
‘helemaal niet verboden is’. Dat betekent volgens Elens dat huisartsen in Nederland het internationaal
uiterst succesvol gebleken medicijn mogen voorschrijven aan patiënten die last zeggen te hebben van
corona verschijnselen.

De brief van het NHG begon weliswaar met de mededeling dat er geen reden is om het criterium ten
aanzien van Covid-19 therapieën te laten varen, maar vervolgde dat het ‘inderdaad uiteraard mogelijk is
om af te wijken van de geldende richtlijnen een adviezen. Wij willen hierbij benadrukken dat dit op
individuele basis en medisch inhoudelijk onderbouwd dient te gebeuren. Zie ook ‘Welke betekenis
hebben de NHG standaarden – Moet een huisarts deze opvolgen?’ en het standpunt off-label gebruik.’

‘Beslissing ligt bij huisarts’

‘Hiermee komt de beslissing om Covid-19 wel/niet vroeg te behandelen geheel bij de huisarts te liggen,’
concludeert Elens op Zelfzorg Covid19. ‘De interpretatie dat vroegbehandeling van Covid-19 door de
huisarts verboden is, is dus onjuist.’

‘Behalve HCQ zijn er meerdere medicamenten die off-label kunnen worden ingezet voor de
vroegbehandeling van Covid-19. Om de Nederlandse huisartsen meer bewust te maken van hun, door
het NHG toegestane, keuzevrijheid, en om de laatste medicamenteuze inzichten te delen, is besloten
om een nieuwe versie van de huisartsbrief uit brengen.’

‘Door massaal onze huisartsen te benaderen en tot nieuwe inzichten te brengen, kan beginnende Covid-
19 behandeld worden, en kunnen we een tweede lockdown voorkomen, en bovendien een spoedwet
overbodig maken.’ (1)

De vraag is of de Inspectie Volksgezondheid hier nu wèl mee gaat instemmen. De overheid heeft
inmiddels al vanaf maart de bevolking voorgehouden dat er maar één oplossing voor corona mogelijk
is: een vaccin. Sinds die tijd worden vrijwel alle andere mogelijke behandelingen, therapieën en
medicijnen onderdrukt. HCQ werd zelfs met een aantal frauduleuze internationale onderzoeken – die
overigens al snel weer moesten worden ingetrokken – zwartgemaakt.

Tienduizenden onnodige doden

Op 19 september schreven we dat professor Christian Peronne, behorende tot het kleine groepje Franse
Covid-19 expert, heeft verklaard dat als corona patiënten van meet af aan (vooral preventief) met zink,
hydroxychloroquine / quercetine, vitamine C en D, en azitromycine waren behandeld, er nauwelijks
doden hadden hoeven vallen, en 25.000 Fransen (80% van het aantal doden) nu nog in leven waren
geweest. Als we zijn cijfers toepassen op ons eigen land, dan hebben het over 5054 Nederlanders wier
levens volkomen onnodig verloren zouden zijn gegaan omdat de autoriteiten hen een bewezen
werkende behandeling hebben onthouden.

Woordvoerders van het Duitse Buitenparlementaire Corona Onderzoekscomité noemden de Covid-19
pandemie niet voor niets ‘puur bedrog, en de grootste misdaad van deze eeuw, en de op drie na
grootste misdaad ooit,’ ook omdat dit doorsnee virus wordt misbruikt om al onze vrijheden en
burgerrechten af te pakken.
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Xander

(1) Zelfzorg Covid-19

Zie ook o.a.:

19-09: Franse top Covid-19 expert: 80% corona slachtoffers volkomen onnodig gestorven (/
Omgerekend ruim 5000 Nederlanders hadden niet hoeven sterven als politiek bewezen werkende
medicatie niet had tegengehouden) 
18-09: Spaans onderzoek met Covid patiënten in ziekenhuis bevestigt krachtige werking vitamine D3 
18-09: Sky News eerste grote Westerse zender die erkent dat Covid-19 pandemie enorme hoax is 
12-09: ‘Hoogleraar Capel vergelijkt wereldwijd corona bedrog met onterechte angst voor cholesterol’ 
10-09: Rechter oordeelt dat het YouTube niet is toegestaan enkel content te plaatsen die in lijn is met
WHO en RIVM 
08-09: Conclusie Bureau of Economic Research: Lockdowns, social distancing en mondkapjes hadden
NUL invloed op verloop Covid-19 
06-09: Universiteit Oxford bevestigt grote onbetrouwbaarheid en daardoor zinloze corona testen  
23-08: (/ President Trump uit kritiek op FDA nadat deze toestemming voor behandeling met
hydroxychloroquine intrekt – Alle statistieken bewijzen dat HCQ juist zeer effectief is) 
22-08: Nederlandse moleculair analist: ‘Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel’ 
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column
Pierre Capel) 
06-08: Statistieken tonen tegendeel aan van Ruttes ‘virus maakt gevaarlijke opmars’ leugen 
27-07: ‘Corona pandemie hoax veroorzaakt totale chaos die het Westen doet wankelen‘ (/ Nog een
Nederlandse huisarts die zich uitspreekt: ‘Onder het motto corona vinden er grove
mensenrechtenschendingen plaats’) 
17-07: Grafiek laat zien dat in alle landen die hydroxychloroquine toestaan veel minder doden vallen (/
Uit 58 studies blijkt dat HCQ ‘zeer effectief’ is) 
23-06: Huisarts Rob Elens wil ondanks verbod toch hydroxychloroquine gaan voorschrijven 
19-05: In de zak van de vaccinmaffia? NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine 
18-05: ‘Allemaal de zon in!’ herhaalt huisarts Rob Elens in nieuw interview 
14-05: Teken petitie van huisarts Rob Elens om behandeling hydroxychloroquine toe te staan 
28-04: ‘Kan vitamine C toch een belangrijke rol spelen bij bestrijding coronavirus?’ 
27-04: Deze artsen eisen terugkeer naar normaal omdat ‘lockdown ons immuunsysteem verzwakt’
23-04: YouTube gaat alle corona video’s die de WHO en China tegenspreken blokkeren (/ YouTube CEO
geeft voorbeelden van ‘foute informatie’: slikken van vitamine C….) 
12-04: ‘Meer huisartsen schrijven hydroxychloroquinke voor, ondanks verbod door Inspectie’ 
08-04: Nog eens 699 mensen genezen met hydroxychloroquine, maar Nederlandse politiek wil er niet
aan 
07-04: Nederlandse huisarts heeft al 8 corona patiënten genezen met hydroxychloroquine

 

* Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder
te praten.
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