Betreft: Een oproep, laat uw kind niet testen. #mijnkindisgeenproefkonijn
Aan alle ouders in Nederland,
Wij schrijven deze brief aan u omdat het nu klaar moet zijn. Het moet klaar zijn met
de paniek, het zonder reden steeds opnieuw zaaien van angst en het volstrekte
gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van de door de overheid gegeven
adviezen en genomen maatregelen. We zijn klaar met de negatieve impact die de
coronamaatregelen op onze kinderen hebben. 2020 is voor iedereen een bijzonder
jaar geweest, en zoals het nu lijkt, wordt 2021 een nog veel vreemder jaar. Wij
staan op het standpunt dat onze kinderen meer dan genoeg hebben geleden onder
de maatregelen.
Wij hebben onze kinderen vanaf maart 2020 langzaam zien veranderen. Waar ze
voordien gewoon kind konden en mochten zijn, konden sporten en afspreken met
vrienden, plezier mochten hebben op school, zitten ze nu het overgrote deel van de
tijd thuis te staren naar een beeldscherm. Naast de leerachterstanden die ze
opgelopen hebben, hebben de maatregelen vooral ook een negatieve impact op
hun sociaal-emotionele en psychologische welzijn.
Hun wereld is veranderd, net als de onze, maar voor hen telt de verloren tijd veel
zwaarder omdat zij de finesses van het sociaal contact van en met hun
leeftijdsgenootjes nog moeten leren en maatschappelijk hun plaats nog moeten
vinden. Nu zien ze echter geen gezichtsuitdrukkingen meer, maar enkel mondkapjes.
Dit ontzegd ze de mogelijkheid om van en met elkaar de subtiele aspecten van de
non-verbale communicatie. Ook lichamelijk contact wordt hen ontzegd, een eerste
levensbehoefte, zowel met leeftijdsgenoten als ook hun grootouders. Ze worden
continu beschouwd als een mogelijke ‘besmettingsbron’, waar de
wetenschappelijke literatuur duidelijk maakt dat ze dit zelden of nooit zijn. Sinds
maart 2020 lijkt de gezondheid van ons en onze kinderen alleen nog synoniem te
zijn met ‘niet besmet met het SARS-CoV-2 virus”. En dat terwijl juist onze kinderen
helemaal niets te vrezen hebben van dit virus.

De feiten
Met veel moeite hebben wij aan onze kinderen duidelijk moeten maken dat zij niet
bang hoeven te zijn voor een besmetting met het SARS-CoV-2 virus. Kinderen
kunnen nog niet goed relativeren en zijn dus erg vatbaar voor de constante angst
die op het nieuws en in diverse TV- en radio programma’s steeds opnieuw
tentoongespreid wordt. Wij moesten ze vertellen dat een besmetting niet betekent
dat iemand ziek is, en als iemand al ziek wordt, de ziekte in verreweg de meeste
gevallen mild verloopt. Ook hebben wij ze moeten vertellen dat het overgrote deel
zonder risico de ziekte door kan maken en dat slechts een kleine minderheid in het
ziekenhuis belandt, en een nog veel kleiner deel ernstig ziek wordt en overlijdt. Ook
waren wij het die ze hebben moeten vertellen dat een groot deel van de mensen die
overlijdt anders binnen korte tijd aan een andere ziekte overleden zou zijn. Dit alles
omdat dit in de diverse media niet benoemd wordt en onbesproken blijft.

Dit zijn de feiten:
● Een test alleen staat niet gelijk aan de diagnose COVID-19 en zelfs niet
gelijk aan iemand die op dat moment daadwerkelijk besmet is en in staat is
om anderen te besmetten. De diagnose COVID-19 kan alleen gesteld
worden op basis van klachten en symptomen samen met
laboratoriumonderzoek, waaronder een sneltest of een PCR.
● De gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden met COVID-19 is
ongeveer gelijk aan de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden.
● Kinderen zijn veel minder vaak besmet met het virus en dragen het virus over
het algemeen veel korter bij zich, en bovendien ook nog in lagere
concentraties. Over het algemeen zijn het volwassenen die kinderen
besmetten, en maar zelden andersom.
● SARS-CoV-2 verspreidt zich zeer waarschijnlijk niet of nauwelijks via
voorwerpen of oppervlaktecontact.

Scholen open met intensief testen
Op 8 februari gaan eindelijk de scholen weer open. Dit vinden wij heel goed. Het
openen van de scholen gaat echter gepaard met plannen voor het intensief testen
van onze kinderen. In het laatste OMT advies wordt hier uitgebreid over gesproken.
Hier trekken wij een duidelijke grens die niet overschreden mag worden. Niet alleen
gaat dit besluit tegen diverse grondrechten in, zoals de universele rechten van het
kind die door de VN zijn geformuleerd, ook gevoelsmatig gaat ons dit veel te ver.
Het veelvuldig testen van kinderen heeft voor de kinderen zelf geen enkele
meerwaarde, omdat zij prima in staat blijken te zijn om de infectie te klaren en
slechts zeer, zeer zelden ernstig ziek worden. Verder bleek uit de Zweedse
nationale registratie dat de kans voor leerkrachten in het onderwijs van 4 t/m 16
jaar om ernstig ziek te worden lager was dan voor welk ander beroep dan ook.

In de plannen staat onder andere dat uw kinderen mogelijk 2 keer per week getest
worden, ook als ze gewoon gezond zijn.
Als 1 kind/leraar uit de klas positief getest is, zal de hele klas in quarantaine
moeten. Ook moet de hele klas, ongeacht symptomen, dan opnieuw getest worden.
Als u uw kind niet test, dan moet hij/zij 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is

voor ons volstrekt onacceptabel. Een beleid waarbij een ziek kind thuis kan blijven
volstaat in deze.
In de plannen spreekt het kabinet/het OMT over het gebruik van antigeen en PCR
(snel)testen. Hierbij wordt er met een wattenstaaf diep in de neus van uw kind een
monster afgenomen, hetgeen voor jonge kinderen niet zelden een traumatisch
gebeuren is, zeker als dit herhaald zou moeten gebeuren.

De algehele gezondheid van onze kinderen.
Als ouders zijn wij verantwoordelijk voor de fysieke en psychische gezondheid van
onze kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat tot 2 keer in de week de
bovenbeschreven tests afnemen bij onze kinderen in ieder geval voor psychische
schade kan zorgen. Verder bestaat het gevaar dat kinderen zo geconditioneerd
worden dat ze bij voorbaat een gevaar zouden kunnen vormen voor anderen. Iets
waarvoor iedere wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt en bovendien geen
goede manier is om kinderen verantwoordelijkheid te leren nemen. Ook zijn de
testen niet betrouwbaar genoeg om a-symptomatische kinderen te testen, gezien
de kans op vals-positieve en ook vals-negatieve uitslagen. Ervaringen in
Groot-Brittannië hebben geleerd dat het op deze manier testen leidt tot volstrekte
willekeur in het beleid.
Wanneer onze kinderen ziek zijn, laten we ze thuis. Zodra ze weer beter zijn kunnen
ze weer naar school. Wij willen niet dat een overheidsinstantie gaat bepalen of ons
kind “ziek” is, en of het in staat is om naar school te gaan. Dat is onze taak als
ouders, en daar dient de overheid zich niet mee te bemoeien. Het is een
onacceptabele inbreuk op de ouder-kind relatie.

Oproep
Wij willen u oproepen uw eigen kind(eren) niet te laten testen en hier dus ook
geen toestemming voor te geven. Als uw kind ziek is, laat hem/haar dan thuis,
zoals u het in het verleden ongetwijfeld ook gedaan heeft. Vertrouw op uzelf en
uw eigen inschatting.
Wij zullen daarnaast de scholen van onze eigen kinderen aanschrijven, een
voorbeeldbrief kunt u vinden op onze website www.vrijnaarschool.nl. Als wij
gezamenlijk gaan staan voor een gezond schoolklimaat, zonder verplichte testen en
constante focus op “het virus”, dan zullen de plannen geen doorgang vinden. Wij
gunnen al onze kinderen een (sociaal) veilige, vriendelijke, vrije leeromgeving waar
ze zonder beperkingen kunnen omgaan met hun leeftijdsgenootjes, zodat ze op
kunnen groeien tot kritische, vrije en verstandige volwassenen.
Teken de petitie: h
 ttps://geenvirustestschool.petities.nl/
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