1. De schadelijke gevolgen van mondmaskers voor de gezondheid.

Wij zijn zeer bezorgd over de schadelijke gevolgen van het dragen van mondmaskers
voor het psychisch, emotioneel en fysiek welzijn van onze kinderen.
In een nieuwe open brief aan de Belgische beleidsmakers stellen artsen, geschoolde
gezondheidsprofessionals en burgers dat de huidige corona maatregelen in ons land
“buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen”. “Het verloop
van Covid-19 volgde die van een normale infectie golf vergelijkbaar met een ernstig
griepvirus. Er is geen medische grond die dit beleid nog rechtvaardigt”, klinkt het.²
De neurologe Margareta Griesz-Brisson waarschuwt ons dat het dragen van een
mondkapje kan leiden tot hersenbeschadiging.³ Ook tandartsen trekken aan de alarmbel!
Tandartsen zien nu patiënten opduiken met een reeks vervelende symptomen zoals
rottende tanden, terugtrekkende tandvleeslijnen en het ontstaan van slijmen.⁴
Dr Pierre Brihaye⁵ arts en chirurg ORL, gespecialiseerd in pediatrische rhinologie
noemt het opleggen van het dragen van mondmaskers aan kinderen misdadig. Waarom?
Omdat hij weet dat een goede opname van zuurstof door het lichaam en de hersenen zeer
belangrijk is voor de fysieke, psychomotorische, intellectuele en emotioneel ontwikkeling van
kinderen. Hij vertelt ons vervolgens dat mondmaskers zorgen voor zuurstof deficiëntie
waardoor hoofdpijn, vermoeidheid, keelpijn, misselijkheid, rhinitis en / of neus-en sinus
infecties, hyperventilatie en een daling van de concentratie optreden.
Dr. Hilde Desmet legt in haar video⁶ uit dat mondmaskers hypercapnie (CO2 opstapeling)
veroorzaken. Een minuut na het dragen van het mondmasker kan de ingeademde lucht
CO2-waarden bereiken die meermaals de toegestane grenswaarden op de werkplek
overschrijden (900 ppm, Codex 6 van de arbeidscode). Bovendien leidt de opgehoopte CO2
tot een toxische verzuring van het organisme dat onze immuniteit aantast. In Duitsland zijn
er ondertussen al 4 kinderen gestorven door het dragen van een mondmasker.⁷ Daarom is
in Duitsland de verplichting om mondmaskers te dragen op school afgeschaft ten voordele
van de gezondheid en het belang van het kind!⁸
Een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht een veilige omgeving te bieden voor iedereen
binnen de school. Wij beroepen ons voor de bescherming van onze kinderen op de
volgende wet:
- Artikel 22bis van de Belgische grondwet:
Dit artikel verplicht elke Belgische instantie het "Belang van het Kind" als eerste overweging in
acht te nemen bij elke beslissing die het kind aangaat.
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