
 

2.  De nutteloosheid van mondmaskers. 

 

Talrijke studies tonen aan dat mondmaskers GEEN VOORDEEL hebben en zelfs het 

RISICO OP INFECTIE  VERGROTEN.¹ De World Health Organisation heeft in een eerder 

stadium hierover het volgende gezegd: " Draag geen mondmaskers, het kan infectieziekten 

veroorzaken.” De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM 

(Nederland), Jaap van Dissel, meldt ons dat mondkapjes "een buitengewoon gering 

effect" hebben op de pogingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

Volgens Minister voor Medische Zorg (Nederland),Tamara van Ark, zijn mondkapjes gericht 

op gedragsbeïnvloeding en dus niet zo zeer medisch gerelateerd, maar bedoeld om te 

experimenteren.² Ook de immunoloog dr. ir. Carla Peeters is van mening dat de 

wetenschappelijke grond voor de mondmaskerplicht ontbreekt, en dat deze verplichting onze 

gezondheid schaadt.³ 

 

De regering speelt ook met het idee van ‘mobiele teams’ om kinderen op school massaal te 

testen.⁴ Gezien de PCR- test onbetrouwbaar is en dus niet relevant, is deze actie niet 

enkel schadelijk voor het psychisch en emotioneel welzijn van onze kinderen, maar 

bovendien ook overbodig.⁵ Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-test, waarschuwt ons dat 

deze “coronavirustest’ volstrekt waardeloos en schadelijk is.⁶ Mevrouw Kathleen Depoorter 

(N-VA) had in een publicatie van de Wereldbank gelezen dat ons land in 2017 voor 9 miljoen 

euro COVID-19 tests gekocht heeft. Als deze test al in 2017 bestond, dan geeft die – 

zoals er ‘geruchten’ zijn – positief op àlle coronavirussen, en dus niet alleen op 

COVID-19. Zelfs onze regering ziet de fraude.⁷  

 

Wij geven noch de schooldirectie noch haar medewerkers of derden de toelating om (PCR) 

testen of experimenten uit te voeren op onze kinderen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming. 

 

Dit rekening houdende met de volgende wetten: 

 

7 MEI 2004. - Wet inzake experimenten op de menselijke persoon. 

Art. 6 ... een persoon mag slechts aan een experiment deelnemen, voor zover hij op een vrije 

en geïnformeerde manier heeft toegestemd, waarbij de inlichtingen bedoeld in § 2 hem 

voorafgaand waren meegedeeld. Deze toestemming geschiedt schriftelijk.  

Volgens de patiëntenwet van 2002 en de Universele Rechten van de Mens, De Code van 

Neurenberg en het Verdrag van Helsinki kan de school verantwoordelijk gesteld kan worden 

voor het medisch experimenteren met mensen. 
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