
’s-Gravenhage, 9 september 2020,

Onderwerp: meld u aan voor de ethische conferentie M.E.E.D.

Geachte academisch medicus of jurist, huisarts, advocaat, chirurg, vrij jurist, 

Deze brief is aan u bezorgd door uw patiënt of cliënt. 

In de komende weken bedreigt de spoedwet uw vrije beroepsbeoefening. De wet doorkruist 
het onafhankelijk en individueel oordeel van een arts en of een jurist en legt een geheel 
nieuw kader aan voor de samenleving. Bij de reden achter deze wet, een pandemie welke 
geen pandemie is, zijn zeer veel vragen te stellen. Vragen die tot op heden te weinig gesteld 
zijn. Het komt neer op een, in onze ogen verboden, maatschappelijk experiment.

Per ministersdecreet zal uw praktijk per direct gesloten kunnen worden als u niet doet wat 
de minister u opdraagt. Rechterlijke toetsing geschiedt volgens de wet en hoe rechters met de
nieuwe wet zullen omgaan is zeer de vraag. Bovendien kan de minister ieder 
advocatenkantoor dat zich inzet voor cliënten in deze zaken, op aanwijzing sluiten.
De wet is veelomvattend en veel mensen in de samenleving kijken naar hun artsen en 
juristen voor duiding en bescherming.

Om de situatie rondom Covid-19 goed te bespreken en met elkaar voorbereid te zijn op alles 
wat nog komen gaat beleggen ondergetekenden deze vrijdag, 11 september, een 
internationaal spoedberaad. U kunt zich aanmelden op 
www.medicalemergencydeliberation.com 

Wij hopen u daar te mogen ontvangen. Het is een zogenaamd spoedgeval.
Dr. E.F. de Klerk, 
Mr. S.P.X Hulleman.

Verklaring patiënt / cliënt:

Ik  ____________________________________________________________________(naam)

Wens dat u ___________________________________________________(naam arts of jurist)

Kennis neemt van al hetgeen uit deze spoedconferentie komt, of zelfs u naar dit spoedgeval 
begeeft, teneinde uzelf en mij op de juiste wijze te kunnen beschermen tegen hetgeen over 
onze vrije en open samenleving is uitgestort en zal worden uitgestort.

Ik kijk naar u als vertrouwenspersoon, kennisdrager én gezagsdrager. U staat mij bij in 
moeilijke tijden en ik herken de huidige tijd als een grote bedreiging. Voor mijn gezondheid 
(gehaaste vaccins en verbod op werkende medicijnen) en voor mijn vrijheid (de spoedwet 
die ministeriële willekeur mogelijk maakt). 

Handtekening patiënt / cliënt

http://www.medicalemergencydeliberation.com/

