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‘Dat wil ik anderen besparen!’

Geachte redactie van de Monitor,
Graag stel ik me even voor, mijn naam is: ……………………………………………….
In …………………kreeg ik een sepsis.

Ik weet dus wat ontsporing van een infectie kan betekenen.
En dat is precies wat er ook bij een ernstige COVID-infectie gebeurt.
Maar er is goed nieuws: met succes worden in de VS hoge doseringen vitamine C toegepast (als onderdeel
van de MATH+ therapie, deze afkorting staat voor Methylprednisolone, Ascorbic Acid, Thiamin, low
molecular weight Heparin). Dat gebeurt heel transparant en gecontroleerd, in een samenwerkingsverband van vele gerenommeerde IC-artsen die zich verenigd hebben in het Frontline COVID-19 Critical
Care Consortium, het FLCCC (zie https://covid19criticalcare.com/). Zij delen hun kennis en ervaringen op
hun website. Met deze therapie kan worden voorkomen dat de infectie ontspoort en dat mensen aan de
beademing moeten. Er wordt in veel gevallen zelfs voorkomen dat patiënten überhaupt naar de IC
hoeven. Toch wordt patiënten in Nederland deze therapie niet geboden. Ik ben absoluut voorstander van
verder onderzoek, maar laat het bewijs dat er tot nu toe ligt én het ethisch perspectief de doorslag geven.
‘Waiting for the perfect will be an enemy of the good’ is een veelzeggende uitspraak van Pierre Kory die
deel uitmaakt van het FLCCC. Ook is in vele wetenschappelijke publicaties beschreven dat patiënten die
een ernstige infectie-reactie vertonen, een groot tekort hebben aan vitamine C en dat toediening van
vitamine C veilig is. Op 23 april en 3 juni jl. werd hier een brief over gestuurd aan de minister van VWS,
ondersteund door o.a. Prof. Dr. Oudemans-van Straaten (u vindt deze brieven bij: ‘Nieuws en tips’ op
www.sepsis-en-daarna.nl). ‘Last but not least’ benoemt ook de WHO vitamine C als aanvullende therapie.
Het ethische aspect, de stem van de patiënt
Ik maak me zorgen. Op TV zien we beelden van de grote impact van een IC-opname maar in het helpen
voorkomen van die impact laten we zoveel liggen….Het Corona-virus zal nog lange tijd op onze
ziekenhuizen, gezondheidszorg en samenleving drukken, en het persoonlijke leed van de patiënten,
naasten en nabestaanden blijft groot. Vanuit dat oogpunt verdienen alle ‘volwassen partners in deze
strijd’ die ook maar een deel van de schade kunnen beperken of voorkomen, waaronder vitamine C een
kans. Gerenommeerde artsen in eigen land hebben over vitamine C gepubliceerd, maar er lijkt een
ondoordringbare weerstand te bestaan tegenover deze ‘onschuldige stof’ die in de ‘high tech’ medische
wereld zijn uitstraling niet mee heeft. Terwijl andere behandelingen met weinig klinisch bewijs en grotere
risico’s zoals de toediening van antistoffen en bepaalde antivirale middelen het voordeel van de twijfel
krijgen, is het onbegrijpelijk dat patiënten met een ernstige COVID-19 infectie in Nederland geen toegang
hebben tot een potentieel levensreddende goedkope behandeling. Dat is schrijnend. En ex-patiënten en
naasten wordt op dit moment niks gevraagd. Meer dan ooit hebben geïnfecteerde patiënten in de
ziekenhuizen nu vitamine C nodig. Omdat hun lichaam het nodig heeft in de strijd tegen het virus.
Een ontsporing van de infectie met dit verraderlijke virus, met alle nasleep……dat wil ik anderen besparen.
Kunt u meehelpen dit op de kaart te zetten?
Plaats:

Datum:

……………………….………………………………

