Het collectief: ‘ LAAT DE ARTSEN VOORSCHRIJVEN ‘
HET RECHT OM BEHANDELD TE WORDEN
DE PLICHT OM TE BEHANDELEN
DE VIERDE WEG COVID 19
Tijdens zijn toespraak op 28 oktober heeft de President van de Republiek uitgelegd dat er 3
mogelijkheden zijn om de epidemie te bestrijden :
 geen lockdown en rekenen op groepsimmuniteit , maar dan moeten we hogere
sterftecijfers accepteren
 wel een lockdown maar alleen voor de zwakkeren, want Covid19 doodt vooral de
oudere mensen ( gemiddelde sterfte leeftijd is 84 jaar )
 een lockdown voor iedereen, zoals de thans door de regering gekozen oplossing is.
Voor deze oplossing werd ook gekozen tijdens de Grote Pest in de 18e eeuw. Heeft
onze Geneeskunde dan geen ènkele vooruitgang geboekt in de afgelopen 3
eeuwen?
Wij artsen waren verbijsterd toen we constateerden dat onze President geen moment sprak
over vroege behandeling door de huisarts.
Maar wat als er nog een andere mogelijkheid is?
Er had nog een andere oplossing op tafel moeten komen!
Want wij zorgmedewerkers kunnen inderdaad bevestigen: er bestaat een VIERDE
mogelijkheid.

Zoals voor alle infectieziektes zijn er therapeutische oplossingen die alles kunnen
veranderen op het gebied van gezondheid, economie en maatschappij.
Met betrekking tot Covid-19 moeten we juist proactief zijn in plaats van thuis opgesloten te
zitten met een maag vol angst terwijl we hopen dat het virus ons zal sparen!
Wat is die VIERDE MANIER?
ALLEREERST
PREVENTIE
Om het hoofd te bieden aan een virus is het essentieel om het immuunsysteem te verhogen.
Veel dingen hebben daarin hun werkzaamheid reeds bewezen :
– een gezonder leven.
– regelmatig bewegen, erg lastig tijdens een lockdown maar toch zó essentieel .
– Hoop, positief denken, meditatie in tegenstelling tot de angst die ons
immuunsysteem zwakker maakt.
– Voedingssupplementen : Vit D, Vit C, Zink, probiotica en vele andere, hebben
bewezen dat ze het immuunsysteem verhogen en de kans op infectieziektes, met
inbegrip van aan corona verwante ziektes, verlagen.
Afhankelijk van zijn of haar praktijk kan uw arts nog aanvullende behandelingen voorstellen,
maar één ding is zeker: we moeten onze verdediging versterken in plaats van te vluchten
voor de vijand. Dit is het eerste wat we moeten doen willen we de "oorlog" winnen.
GERICHT
ONDERZOEK
Wij eisen dat tests worden voorgeschreven door artsen en dat ze niet langer zomaar bij jan
en alleman worden uitgevoerd. De huidige situatie wordt gekenmerkt door een aantal
tegenstrijdigheden:
–

–

–

Veel resultaten zijn vals-positief als gevolg van de gebruikte methode, vooral in
Frankrijk. Dat wil zeggen dat de geteste personen ten onrechte positief zijn
wanneer zij niet ziek of besmettelijk zijn.
Deze niet onder begeleiding van een arts uitgevoerde tests, zijn epidemiologisch
ondoeltreffend en psychologisch zeer belastend, hetgeen bijdraagt tot een daling
van de immuniteit.
De keuze van gratis tests zonder voorschrift kost een fortuin van ongeveer 500
miljoen euro per maand op kosten van de belastingbetaler. Een deel van dit geld
zou zeker beter kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om nieuwe
reanimatiebedden te openen en om verpleegkundig personeel in dienst te nemen.
Wij eisen dat dit geld van ons belastinggeld beter wordt gebruikt.

Een medische diagnose betreft in gelijke mate het klinische en het biologische beeld.

Daarom moeten tests voorgeschreven en geïnterpreteerd worden door een arts die "zijn"
patiënt kent.
BEHANDELING IN
VROEG STADIUM
Is het bij welke ziekte dan ook niet onze plicht om patiënten te behandelen? En als er geen
behandeling bestaat die universeel aanvaard wordt in de medische wereld, is dat dan een
reden om niets te doen?
We hebben sinds een jaar dat dit virus is verschenen, er veel over geleerd alsmede over de
complicaties. We weten dat het zich in twee stadia ontwikkelt, eerst een virale besmettelijke
fase zoals bij een griep, daarna een ontstekingsfase waarbij het virus niet meer rechtstreeks
betrokken is.
Het is deze ontstekingsfase die ziekenhuisopname op de intensive care noodzakelijk maakt.
Gelukkig vertoont de meerderheid van de mensen voldoende immuniteit om dit stadium
nooit te bereiken. Maar zwakkere mensen zijn minder fortuinlijk
Ondanks alle op televisie uitgezonden ego-gevechten hebben wij, duizenden artsen,
patiënten behandeld die het in de eerste fase van de ziekte nodig hadden om deze
complicaties te voorkomen. En we zien het elke dag weer: HET WERKT.
Wetenschappers die dit weerspreken, doen dit alleen op basis van studies die tot op heden
ontoereikend zijn. Ontoereikend om definitief aan te tonen dat de behandelingen werken,
maar even zo goed ontoereikend om aan te tonen dat ze niet werken. En dikwijls hebben zij
geen enkele persoonlijke ervaring met deze behandelingen, die zij zo zonder meer van de
hand wijzen, want als dat wel zo was, zouden ze niet zo stellig daarin zijn. Er zijn inmiddels
over de honderd studies in de wereld die de doeltreffendheid van vroegtijdige behandeling
aantonen alsook het verminderen van het aantal ziekenhuisopnames, het omlaag brengen
van de nawerkingen aan de luchtwegen en ook het verlagen van het sterftecijfer.
Onder deze omstandigheden hebben vele artsen overal ter wereld en met name in Frankrijk
besloten hun patiënten te behandelen ondanks het gebrek aan consensus en de negatieve
druk van allerlei instellingen. Dit is immers ons werk en we zullen nooit accepteren dat we
verhinderd worden om dat te doen. Wij zijn verantwoordelijke mensen en het wordt tijd om
op ons te vertrouwen. Zo zien we in onze praktijken dat patiënten veel sneller beter worden,
dat ze minder snel achteruitgaan en dat we veel minder ziekenhuisopnames hebben. Het
wordt tijd dat we rekening houden met deze praktijkervaring in plaats van ons uitsluitend te
baseren op ziekenhuisstudies. Het is juist in de praktijk, VOORDAT men in het ziekenhuis
belandt, dat mensen op juiste wijze behandeld moeten worden.
Talrijke nationale en internationale publicaties hebben uitgewezen dat een VROEG
INGEZETTE BEHANDELING op een of meer van de volgende therapeutische
benaderingen zou kunnen worden gebaseerd:

–
–
–

–

–

Hoge dosering zink (gemiddeld 60 mg).
Vitamine C, heeft in hoge doses (meerdere grammen per dag) een antivirale
werking, versterkt ons afweersysteem en helpt tegen vermoeidheid
Vitamine D, indien dit nog niet ter preventie is voorgeschreven (het is aangetoond
dat mensen met ernstige vormen vaak zeer lage vitamine D-spiegels in het bloed
hebben).
Azithromycine, een antibioticamolecule die door zijn samenstelling ook een
antivirale werking heeft en het risico van bacteriële superinfecties vermindert. In
veel gevallen kan het alleen al de symptomen binnen een paar dagen stoppen.
Hydroxychloroquine (in Frankrijk verkocht onder de naam Plaquenil®), waarvan de
doeltreffendheid tegen het virus goed is aangetoond. Maar om nuttig te zijn, moet
het absoluut in de eerste fase van de ziekte worden gebruikt.

Er zijn zelfs andere aanvullende manieren om het patiënten draaglijker te maken en ze te
behandelen: andere antibiotica van de macrolideklasse, doxycycline (een ander
antibioticum), ivermectine (een antiparasiticum zoals hydroxychloroquine), Bijvoet, een
antiparasitaire plant die in Afrika en in Azië op grote schaal wordt gebruikt met zeer
bemoedigende resultaten (de epidemie is in Azië en Afrika niet opnieuw uitgebroken), maar
ook aromatherapie, fytotherapie of homeopathie die infecties kunnen bestrijden of de
symptomen kunnen verlichten.
Al deze behandelingen moeten door een arts worden voorgeschreven op grond van de
bijzonderheden van zijn patiënt, diens symptomen en eventuele voorzorgsmaatregelen bij
gebruik.
Concluderend eisen wij dat de behandelende arts weer centraal komt te staan bij de
behandeling van de patiënt en de hoeksteen zal zijn van de gezondheidszorg.
Wij dringen aan op de invoering van echte protocollen voor vroegtijdige zorg, of het nu gaat
om de preventie bij de bevolking of de behandeling van de zieken, zoals dat in alle moderne
geneeskunde zou moeten gebeuren.
Dit is zeker de beste oplossing om zo snel mogelijk uit de lockdown te komen. Als wij dit
zonder omhaal doen, dan zouden wij de feestdagen samen kunnen doorbrengen in de
vreugde van het samenzijn, met de liefde van onze dierbaren en met rust op het gebied van
gezondheid. En dat kan ons hoop geven dat er in 2021 eindelijk een einde komt aan deze
epidemie.
Al twee maanden lang stapelen de vrijheidsberovende besluiten zich op en toch blijft het
aantal zieken toenemen. We schijnen meer dan 40.000 doden te hebben, wat 4 keer meer
is dan onze Duitse buren. Het is tijd om te beseffen dat de huidige strategie waartoe onze
minister van Volksgezondheid heeft besloten, ons in de afgrond voert.
Als u het eens bent met deze voorstellen, als u ons wilt volgen op deze andere weg, als u
denkt dat deze VIERDE WEG de meest verstandige is, SLUIT U DAN BIJ ONS AAN! Of
u nu zorgverlener of zorggebruiker bent: onderteken ons manifest, sluit u aan bij onze

groeperingen en eis dat de bevolking echte zorg wordt geboden.
Op deze voorwaarde kunnen wij onze Intensive Care afdelingen ontlasten en zullen alle
patiënten efficiënt en zonder onderscheid naar leeftijd of regio worden behandeld. We
moeten niet accepteren dat ons word aangeraden om ouderen te sedateren met Rivotril
omdat er niet genoeg IC-bedden zouden zijn. Daarom is het des te noodzakelijker en
dringender om alle patiënten in een vroeg stadium te behandelen en te KIEZEN VOOR
DE VIERDE WEG!
Frankrijk beschikt over een uitgebreid en gevarieerd medisch netwerk. Wij zijn rijk met deze
medische verscheidenheid. Patiënten hebben nog steeds de vrije keuze van arts en moeten
dus de zorg krijgen die zij nodig hebben en die het beste past bij hun persoonlijke geval.
Vraag uw arts en apotheker om advies en neem uw gezondheid in eigen hand!
Voor het ondertekenen van dit manifest : https://manifestes-libertes.org/

