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Maar liefst 33 districten van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn officieel
Covid-19 vrij verklaard dankzij het preventief inzetten van Ivermectine. Op 10
september 2021 waren er in de totale deelstaat nog maar 199 actieve
‘gevallen’ van Covid en was het aantal positieve getesten gedaald naar
minder dan 0,01%, aldus de Hindustan Times.

Ivermectine is in Nederland, Australië en de VS verboden in de strijd tegen
Covid-19. Artsen die het voorschrijven riskeren een boete van tienduizenden
euro’s. .
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De 33 Covid-vrije districten in Uttar Pradesh zijn Aligarh, Amroha, Ayodhya,
Baghpat, Ballia, Balrampur, Banda, Basti, Bahraich, Bijnor, Bhadohi, Chitrakoot,
Chandauli, Etah, Deoria, Fatehpur, Ghazipur, Gonda, Hamirpur, Hapur, Hardoi,
Hathras, Kasganj, Lalitpur en Mahoba. De lijst omvat ook Moradabad,
Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Saharanpur, Shamli, Siddharth Nagar en
Sonbhadra, volgens de gegevens van de Indiase staatsoverheid.
Andere deelstaten in India hebben positief gereageerd op de aanpak met
Ivermectine en volgen het voorbeeld van Uttar Pradesh. Het gaat om de
deelstaten Uttarakhand en Goa. Zij leggen daarmee didacten van de VN (WHO)
naast zich neer. Een staat die terugkwam op de behandelingen met
Ivermectine, Kerala, kampte in augustus weer met een flinke opleving van
Covid-19.
In Uttar Pradesh wonen 241 miljoen mensen. Dat is ongeveer de helft van het
aantal inwoners van de EU. Opmerkelijk detail is dat slechts 5.8 % procent van
hen gevaccineerd is. Het herstelpercentage van mensen dat ziek is geworden,
bedroeg met Ivermectine maar liefst 98,7%.
Preventief
In mei 2020 diende een team in het district Agra geleid door dr. Anshul
Pareek experimenteel Ivermectine toe aan medici, die werden ingezet om
Covid-19 patiënten te behandelen. Niet één van de artsen werd ziek, ondanks
het feit dat ze dagelijks met tal patiënten in aanraking kwamen. In augustus
2020 besloot de regering van Uttar Pradesh alle
artsen te adviseren om Ivermectine preventief voor te schrijven om de impact
van de pandemie te beperken. De regering riep alle burgers op de pillen in huis
te hebben. Ook gaven ze informatie over het gebruik.
Antiparasitair geneesmiddel
Op Wikipedia staat over Ivermectine het volgende te lezen. Ivermectine
(merknamenMectizan®,Stromectol®) is een anti-parasitair geneesmiddel dat
werkzaam is tegen de meeste darmwormen, mijten en luizen. Het is van
oorsprong een ongediertebestrijder. Het wordt bij de mens met name gebruikt
tegen rivierblindheid, maar ook in de veterinaire geneeskunde bij onder meer
paarden, herkauwers, honden en vogels.
Ivermectine is ontwikkeld door MSD en wordt onder naam Mectizan sinds 1977
gratis verstrekt in Afrika, in een grootschalig donatieprogramma om
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rivierblindheid uit te roeien. In Nederland is het sinds 2003 geregistreerd als
een tablet van 3 mg met de naam Stromectol. Het middel staat al decennia op
de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO.’
Wikipedia vermeldt verder dat in het begin van de Covid-19-pandemie
informatie werd verspreid die stelde dat Ivermectine heilzaam is voor de
behandeling en preventie van COVID-19. ‘Dergelijke beweringen,’ zegt
Wikipedia er vervolgens bij, ‘worden niet ondersteund door wetenschappelijk
bewijs. Daarom raden het Europees Geneesmiddelenbureau en de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het gebruik van Ivermectine (buiten
eventuele klinische studies) bij Covid-19 af. Meer en betere studies zijn nodig
om conclusies te trekken over in hoeverre Ivermectine ingezet kan worden bij
behandeling van Covid-19.' In een nieuwsbericht van 20 maart jl. laat het
Europees
Klinische studies en meta-analyse Ivermectine (update september 2021)
In een nieuwsbericht van 20 maart 2021 laat het Europees Medicijn
Genootschap weten het gebruik van Ivermectine af te raden, maar staat niet
afwijzend te staan tegenover klinische studies. Klinische studies zijn testen van
behandelingen of andere medische interventies op menselijke
proefpersonen. De pilot in 2020 in India is er een voorbeeld van.
Meta-studies of -analyses gaan een paar stappen verder. Een meta-analyse is
een onderzoek waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken
samen worden genomen om een preciezere uitspraak te doen over een
bepaald fenomeen of theorie. Inmiddels is zo'n meta-analyse over Ivermectine
beschikbaar, op basis van 64 studies. De gegevens van de meta-analyse zijn hier
te downloaden: meta-analyse werkzaamheid Ivermectine d.d. 24 september
2021.

Als het waar is wat in India is ontdekt, zijn eindeloze vaccinaties niet nodig en
kunnen ontelbare mensenlevens gered worden.

Indiase advocaten klagen WHO aan
Kanttekening. De Indiase Advocaten Orde (IBA) heeft eind mei 2021 de WHO
hoofdwetenschapper dr. Soumya Swaminathan aangeklaagd vanwege het
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verspreiden van desinformatie over Ivermectine, wat volgens de orde
rechtstreeks tot de onnodige dood van talloze Indiase burgers heeft geleid.

Herziening nodig
Conclusie. De opzienbarende resultaten in India en de actuele meta analyse op
basis van 64 studies over de werkzaamheid van Ivermectine, vragen niet alleen
om een herziening van een deel van de tekst over Ivermectine op Wikipedia,
maar om een totale verandering van de aanpak van Covid-19 wereldwijd.
Want, als het waar is wat in India is ontdekt, zijn eindeloze vaccinaties niet
nodig en kunnen ontelbare mensenlevens relatief eenvoudig gered worden.
Geraadpleegde bronnen o.a.: Xandernieuws; Hindustan Times; Indian Express;
The Dialogue; The Desert Review via The Gateway Pundit en 21st Century Wire
en Wikipedia.
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