Arrondissementsparket Den Haag
Openbaar Ministerie
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Datum
: …....................................................................
Uw Kenmerk :
Onderwerp : Misdrijven tegen het leven gericht

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij doe ik,
Naam

:.................................................................................................................

Straat

:.................................................................................................................

Huisnummer :................................................................................................................
Toevoeging :.................................................................................................................
Postcode

:.................................................................................................................

Woonplaats :................................................................................................................,
aangifte van feiten bedoeld in de artikelen 287 tot en met 294 van het Wetboek van
Strafrecht (Sr). Op grond van artikel 160, eerste lid van het Wetboek van
Strafvordering (Sv) ben ik verplicht aangifte te doen van misdrijven bedoeld in titel
XIX van het Tweede Boek Sr: Misdrijven tegen het leven gericht.
Het is algemeen bekend dat ten gevolge van een pandemie een crisis heerst die de
Coronacrisis wordt genoemd. Er is een nieuw besmettelijk Coronavirus (Sars-cov-19)
waarvan mensen ziek worden en Covid19 krijgen. Er zijn grote aantallen
besmettingen. In Nederland zijn tot op heden meer dan zes duizend personen
overleden aan deze aandoening zo wordt beweerd in de media.
Omdat er veel (populair-) wetenschappelijke discussie is over aard, ernst en aanpak
van het Coronavirus heb ik zelf onderzoek gedaan. Daarbij ben ik gestuit op de
website van Rob Elens, huisarts te Meijel: https://zelfzorgcovid19.nl. Op deze website
levert deze huisarts het objectieve bewijs dat het recept wat hij bij bestrijding van de
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pandemie van het virus adviseert volgens het Zelenko-protocol, werkt tegen Covidklachten. Dit recept voorkomt dat mensen sterven aan Covid19.
Desondanks blijkt het niet mogelijk voor mij om wanneer ik Covid-klachten heb ik van
mijn huisarts in de eerstelijnszorg het recept van huisarts Rob Elens te krijgen. Het
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en ook het Nederlands Huisartsen Genootschap
(NHG) voeren een strijd tegen huisarts Rob Elens en zijn behandelmethode in
verband met Sars-cov-19 (zie: https://www.ad.nl/limburg/inspectie-limburgsehuisarts-moet-stoppen-met-experimentele-behandeling-coronapatientenbr~ad06aac3/). Zij verbieden huisartsen de goede, veilige, goedkope en
snelwerkende medicijnen zoals geadviseerd door Rob Elens aan patiënten voor te
schrijven. Omdat het recept van Rob Elens HydroxyChloroquine (HCQ) bevat wat offlabel wordt toegepast.
Het RIVM en IGJ en ook anderen die het Kabinet adviseren (vgl: rechtbank Den
Haag 24 juli 2020, r.o. 2.2 & 2.4 ECLI:NL:RBDHA:2020:6856) in verband met de
Coronamaatregelen bewerkstelligen daarmee dat Corona niet kan genezen (zie:
https://www.youtube.com/watch?v=UcoTXBjm2mg). Daardoor sterven mensen in het
ziekenhuis aan Covid19. Totaal onnodig want het recept van huisarts Rob Elens is
bekend. Ik constateer dat dit gelijkstaat aan moord door Coronamaatregelen of
althans moord door verbod op gebruik van HydroxyChloroquine in de eerstelijnszorg
volgens het recept van huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl en het Zelenkoprotocol (zie: https://www.thezelenkoprotocol.com).
Door dit verbod ben ik bang dat ik ook zal worden vermoord door deze
georganiseerde misdaad indien ik Covid19 krijg. De Coronamaatregelen althans het
verbod op HCQ is in ieder geval een poging tot de moord op mij zodra ik positief test
op het Coronavirus. Bovendien is mij vrees aangejaagd door de constante stroom
van berichtgevingen in alle media. Er wordt een tweede golf verwacht. Bovendien is
de maatschappij veranderd. Bovendien is de politieke besluitvorming beïnvloed.
Bovendien zijn de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale
structuren van Nederland ernstig ontwricht. Dat maakt op mijn een terroristische
indruk zoals bedoeld in artikel 83a Sr. Niemand mag angst zaaien of fundamentele
structuren ontwrichten.
Bijgevoegd ontvang u objectieve bewijzen zoals huisarts Rob Elens die publiceert op
zijn website https://zelfzorgcovid19.nl. Ook vindt u hieronder een lijst met
vindplaatsen op internet met bronnen voor objectief empirisch bewijs van de werking
van HCQ bij bestrijding van de pandemie van het virus. Het middels HCQ, Zink en
Azitromycine vroegtijdig stoppen van de virusreplicatie voorkomt schade aan
organen en ziekenhuisopname. Er zijn diverse off-label behandelingen die hiervoor
wereldwijd succesvol worden toegepast. Meer informatie hierover vindt u in
bijgevoegde documenten.
Eenvoudigheidshalve wordt de inhoud van de website op https://zelfzorgcovid19.nl
en de documenten waarnaar het verwijst hier als herhaald en ingelast beschouwd.
Volgens de tegenstanders van huisarts Rob Elens zouden hij en dr Zelenko en
anderen niet hebben bewezen dat HCQ werkt. Het empirische bewijs is
overweldigend. In alle landen waar HCQ tijdig is ingezet is het aantal Coviddoden
significant lager dan in Nederland (zie: https://zelfzorgcovid19.nl/vergelijking-tussen2

16-landen-met-en-16-landen-zonder-hcq-behandeling). De tegenstanders van Rob
Elens eisen een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT). Bovendien
dragen zij er niet aan bij dat dit plaatsvindt. De eis van zo’n onderzoek kan en mag in
alle redelijkheid niet worden gesteld bij en tijdens de bestrijding van de actuele
pandemie van een nieuw virus waartegen geen vaccin bestaat. Dan moeten
professionals zoals huisarts Rob Elens te Meijel met ruime ervaring met bestrijding
van virussen, ook in de tropen, ‘on the fly’ uitdokteren welke ervaringsfeiten uitwijzen
wat de beste behandeling is. Op het slagveld vraagt ook niemand de chirurgijn eerst
naar het wetenschappelijke RCT-bewijs voordat de ingreep wordt geaccepteerd.
Het advies van huisarts Rob Elens is goed doordacht, verantwoord, weldenkend en
doorstaat de noodzakelijke wetenschappelijke toetsen ruimschoots. Het RIVM en de
IGJ en anderen zijn door hun adviezen aan het Kabinet verantwoordelijk voor de
Coronamaatregelen. Bovendien zijn zij schuldig aan massamoord met hun
concurrentie vervalsende verboden op het gebruik van HCQ. Het lijkt zelfs op
genocide omdat een nationale groep (Nederlanders) leefomstandigheden wordt
opgelegd die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging zijn gericht (vgl: artikel 3,
eerste lid, onder c Wet Internationale Misdrijven (WIM)).
Daarom dient de Rechtspraak te bepalen dat het een misdaad is strafbaar gesteld in
WIM althans (massa)moord en een terroristische misdrijf om (het Kabinet) niet te
adviseren HCQ in de eerstelijnszorg beschikbaar te stellen aan huisartsen en
apothekers bij en tijdens bestrijding van de (klachten door de) pandemie en/of
epidemie en/of gevolgen anderszins van het virus Sars-cov-19.
Ik doe aangifte bij het Openbaar Ministerie te Den Haag omdat de (rechts)personen
die schuldig zijn aan bedoelde misdrijven tegen het leven gericht met name zijn
gevestigd of werkzaam zijn in Den Haag en omstreken (RIVM, IGJ). Bovendien
imponeren de misdrijven als WIM-feiten waardoor de rechtbank Den Haag bevoegd
is daarvan kennis te nemen (artikel 15 WIM).
Ik wil dat betrokkenen ophouden met hun strafbare feiten en dat zij strafrechtelijk
vervolgd worden voor de ernstige misdrijven die zij tegen mij en anderen begaan en
waarvan de mensheid als geheel slachtoffer is.
Ik wil wel / niet* op de hoogte worden gehouden van wat het Openbaar Ministerie
met mijn aangifte doet.
Hoogachtend,
Naam
.

:.......................................................................................................

Handtekening
.

:.......................................................................................................

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
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---Bronnen op internet:
Rob Elens, huisarts te Meijel, paste in Nederland als eerste de mix van
HydroxyChloroquine, Zink en Azitromycine toe en genas daarmee 10 patiënten van
Covid19. Huisarts Rob Elens s voorstander van toepassing van deze medicatie in de
eerste lijn tegen Covid19 om daarmee de druk op de tweede lijn te verlichten


https://zelfzorgcovid19.nl/

Op basis van resultaten uit het buitenland dient geconstateerd te worden dat er grote
verschillen in sterfte cijfers waargenomen worden tussen situaties waar men wel
bepaalde medicamenten toepaste vs. waar dat niet gebeurde. Zie:
https://c19study.com (klik op Early) in totaal 15 studies en hieronder de 4 meest
recente:





USA – 3 Juli 2020 – 2200 patiënten
https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1
Frankrijk – 25 Juni – 3737 patiënten
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302817
China – 22 Juni – 48 patiënten
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.19.20136093v1
Spanje – 10 Juni – 502 patiënten
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.10.20101105v1:

Yale professor Dr. Harvey Risch zegt dat HydroxyChloroquine 100.000 levens kan
redden als het op de juiste manier wordt gebruikt. Hij gaf aan dat het medicijn
slachtoffer is van een propaganda-oorlog, ondanks dat het bewezen heeft veilig en
effectief te zijn:


https://zelfzorgcovid19.nl/yale-professor-hcq-kan-100-000-levens-redden/



https://academic.oup.com/aje/article/doi/10.1093/aje/kwaa093/5847586



https://zelfzorgcovid19.nl/yale-school-of-public-healthvroegethuisbehandeling-van-hoge-risico-covid-19-patienten-is-de-oplossingvan-de-pandemie/

Overzicht per 6 mei 2020 van wetenschappelijk bewijs voor diverse COVID-19
behandelingen:


https://zelfzorgcovid19.nl/overzicht-per-6-mei-2020-van-wetenschappelijkbewijs-voor-diverse-covid-19-behandelingen/

De eis van van Randomised Control Trials (RTC) is onethisch:


https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-014-1118-z
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