Delft, 18, november , 0201
Open, br ief, en, ur gente, opr oep, aan, dhr ., Rutet, dhr ., De, Jonget, dhr ., Gommer s, en, wie, het, ver der , 
aangaat.
Constater ende, dat:
•
•
•
•
•

De, huidige, maatr egelen, de, ver spr eiding, van, het, vir us, en, de, ziekenhuisopnames, voor , Covid19, niet, afdoende, voor komen
Het, vir us, en, daar mee, de, ziekte, de, komende, winter s, endemisch, zullen, blijven, en, dus, niet, 
meer , met, noodmaatr egelen, te, bestr ijden, zijn
Het, maar , beper kt, zin, heef, om, de, zor gcapaciteit, op, te, voer en, en, we, de, zor g, dus, moeten, 
ontlasten
Door gemaakte, ziekte, of, vaccinate, weliswaar , bescher ming, bieden, maar , de, ver spr eiding, 
van, het, vir us, niet, afdoende, voor komen
Negatef, testen, omslachtg, is, en, alsnog, geen, gar ante, geef, tegen, ver spr eiding, van, het, vir us

Zal, er , vol, ingezet, moeten, wor den, op, het, voor komen, van, een, er nstg, ziektever loop, en, op, het, 
genezen, van, Covid-19., De, snelste, en, efectefste, weg, hier voor , is, gebaseer d, op, de, middelen, die, we, 
nu, ter , beschikking, hebben, maar , onvoldoende, inzeten., Hier voor , moeten, we, ver tr ouwen, op, een, 
wetenschappelijk, te, onder bouwen, aanpakt, en, r oep, ik, dr ingend, op, om:
1. Per , onmiddellijk, alle, Neder lander s, vanaf, 10, jaar , aan, te, r aden, de, gehele, her fst, en, winter , de, 
maximaal, aanbevolen, dagelijkse, dosis, van, 4222, ie, (122, micr ogr am), vitamine, D3, binnen, te, 
kr ijgen103t, de, daar voor , benodigde, supplementen, zo, goed, mogelijk, beschikbaar , te, stellen, en, 
de, supply, chain, voor , de, supplementen, veilig, te, stellen.
0. Per , onmiddellijk, alle, geneesmiddelen, die, in, de, pr evente-, en, behandelpr otocollen, van, de, 
ar tsengr oep, FLCCC, 4zijn, en, wor den, opgenoment, vr ij, te, geven, voor , noodgebr uikt, op, te, 
nemen, in, de, pr otocollen, van, de, behandelende, huisar tsen, en, ziekenhuizent, en, de, supply, 
chain, van, de, hier voor , benodigde, geneesmiddelen, veilig, te, stellen.
3. Na, implementate, van, bovenstaande, nieuwe, maatr egelent, de, huidige, maatr egelen, op, te, 
hefen.
Hoogachtend, en, aanmoedigend, tot, actet
Maar ten, Bakker .
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De oproep van artsen en wetenschappers gepubliceerd winter 2020 op vitamindforall.org
Een makkelijk leesbare samenvatting “Het nut van vitamine D bij de bestrijding van de Coronapandemie”
gepubliceerd 22/02/2021 op deficientie.nl
Oproep en onderbouwing door Dr. John Campbell gepubliceerd 17/11/2021 “Vitamin D, government inaction” en
verdere lezingen op youtube.com/c/Campbellteaching/videos
Uiteenzetting van achtergrond, protocollen en werkwijze op covid19criticalcare.com

