
Onderbouwing van de eisen 
Voor de onderbouwing van bovenvermelde eisen verwijzen we graag naar de gelijknamige bijlage op 
onze website. 
 
 
Onze eis tot onmiddelijke stopzetting van de covid- 19 vaccinatiecampagne (en bijhorende 
propagandacampagne) van onze kinderen (-18 jaar), is, net zoals al onze andere eisen, 
wetenschappelijk stevig onderbouwd en wordt internationaal ondersteund door veel vooraanstaande 
en gerenommeerde artsen, professoren en wetenschappers in de geneeskunde, met name in 
immunologie en infectieziekten maar ook door belangrijke mensen binnen de Pharmaceutische sector 
zelf. 
 
Zowel artsen- als verplegersorganisaties, & juristenorganisaties, en dit zowel in België als wereldwijd, 
zijn het erover eens dat de corona-maatregelen totaal overtrokken zijn en (o.a. juridisch) 
onuitvoerbaar. 
 
Reeds vanaf het begin stelden diverse hoog-gekwalificeerde artsen en geschoolde 
gezondheidsprofessionals in een open brief aan de Belgische overheid dat de huidige corona- 
maatregelen in ons land, citaat : “buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij 
goed doen”. “Het verloop van Covid-19 het verloop van een normale infectie- golf volgt, 
vergelijkbaar met een ernstig griepvirus en dat er geen medische grond is die dit beleid 
rechtvaardigt.” 
 
Wij hebben in bijlage de nodige bewijsstukken toegevoegd die onze beweringen ondersteunen. In 
bijlage vindt u talloze wetenschappelijke studies en verslagen alsook verklaringen van gerenommeerde 
artsen, Professoren en medische professionals wereldwijd, evenals van officiële instanties, ja, zelfs 
vanuit de top van de Pharmaceutische sector, die wij als bewijsstukken hebben toeggevoegd en die 
onze beweringen ondersteunen. U kan deze feiten bijgevolg onmogelijk naast zich neerleggen. 
 

-) Dr. John P. Ioannidis  

Een van de meest gerespecteerde epidemiologen van onze tijd heeft twee zeer belangrijke studies 
gepubliceerd die de meeste officiële Corona- mythes van de mainstream (MSM) ontkrachten. De 
mainstream media verzwijgen zijn bevindingen grotendeels – waarschijnlijk omdat zij niet passen in 
het narratief van de dodelijke epidemie en het gebrek aan alternatieven voor totalitaire maatregelen 
om “de pandemie te bestrijden”. 

Eén van zijn belangrijkste publicaties tijdens deze corona- crisis is ongetwijfeld : "The infection 
fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data - Departments of Medicine, of 
Epidemiology and Population Health, of Biomedical Data Science, and of Statistics and Meta-
Research Innovation Center at Stanford (METRICS), Stanford University, Stanford, CA, USA" (*) 
waarin hij het hele pandemie- verhaal onderuit haalt. 



(*) The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data by John P.A. Ioannidis - 
Departments of Medicine, of Epidemiology and Population Health, of Biomedical Data Science, and of Statistics 
and Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS), Stanford University, Stanford, CA, USA 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33716331/). 

Dr. John P. Ioannidis is niet zomaar iemand. Deze statisticus én epidemioloog is een van de meest 
geciteerde wetenschappers ter wereld. Meer dan 400 publicaties, talrijke functies in medische 
hoofdredacties en een leerstoel aan de gerenommeerde Stanford University spreken voor zich. Zijn 
kritische artikel over het gebrek aan kwaliteit en integriteit in medisch onderzoek is het meest 
gelezen wetenschappelijke artikel van onze tijd, met meer dan 3 miljoen views op een open science 
database. In oktober volgde een baanbrekende Corona-studie, "Global perspective of COVID-19 
epidemiology for a full-cycle pandemic". 

Daarin bewijst hij dat de meeste “Corona- doden” in de geïndustrialiseerde landen te wijten waren 
aan reeds bestaande aandoeningen. Hij heeft ook geen goed woord over voor de genomen 
maatregelen. Oversterfte, zegt hij, is vaak te wijten aan de nevenschade en onderliggende 
aandoeningen, zoals patiënten met een hartaanval die niet naar een dokter konden gaan. 
Werkloosheid, economische crises of sociaal isolement hebben een langdurig effect op ziekte- en 
sterftecijfers: alleen al 1,4 miljoen tuberculosepatiënten zouden in de komende vijf jaar kunnen 
sterven als gevolg van onderbreking van hun behandeling. 

Gemiddelde leeftijd overlijden Coronadoden op hetzelfde niveau als levensverwachting 

In de westerse landen ligt de gemiddelde leeftijd bij overlijden van de “Corona- doden” op hetzelfde 
niveau als de levensverwachting – dat wil zeggen rond de 80 jaar. Afwijkingen naar beneden komen 
alleen voor bij sociaal achtergestelde klassen en etnische minderheden. Voor de blanke Amerikaanse 
meerderheid ligt de gemiddelde waarde van 81 jaar twee jaar hoger. Ioannidis trekt studies in twijfel 
die beweren dat oudere Coronadoden tot 11 levensjaren verliezen: de auteurs ervan zouden geen 
rekening houden met de levensomstandigheden. 

Gezonde ouderen sterven zelden 

Om dit te staven, vergeleek hij de sterftecijfers tussen leeftijdsgroepen. Voor kwetsbare mensen in 
verpleeghuizen was dat maar liefst 25 procent. Andere mensen boven de 75 stierven in slechts 2 % 
van de gevallen, en tussen 65 % en 74 % was dat 1 % procent.  

Jongeren ondervinden praktisch geen last van corona  

Het sterftecijfer onder jongeren was statistisch te verwaarlozen: bij risicopatiënten jonger dan 65 
jaar daalde het sterftecijfer tot 0,2 %, en bij gezonde jongeren tot 0,01 %. 

Het totale sterftecijfer was 0,19 %. Hij kwam tot dit lage cijfer, hoewel hij het bij gebrek aan 
nauwkeuriger gegevens moest berekenen aan de hand van inconsistente en chaotische officiële 
cijfers. Het veelvuldige gebrek aan onderscheid of iemand aan Corona of aan reeds bestaande 
kwalen is overleden, maakt deel uit van zijn gefundeerde kritiek. Het werkelijke percentage zou dus 
nog lager kunnen zijn. 



Hij gebruikt verschillende modellen om te illustreren hoe de situatie in de wereld zich de komende 
vijf jaar zou kunnen ontwikkelen. Zelfs als de wereldbevolking voor 60 %geïnfecteerd zou zijn, zou 
het sterftecijfer door Corona slechts 2,9 % van alle sterfgevallen hier bedragen. 

Lockdown nevenschade 

Hij schrijft het officiële dodental van een miljoen wereldwijd in het najaar toe aan “fouten en 
slecht management”. Lockdowns voor de hele bevolking zouden mensen met een hoog risico minder 
hebben beschermd dan mensen met een laag risico. Buitensporige overheidsmaatregelen kunnen ook 
“het leven, de economie, de beschaving en de samenleving als geheel beïnvloeden”. 

Het “catastrofale effect” van al die de corona- maatregelen zoals lockdowns op de geestelijke 
gezondheid is ook goed gedocumenteerd, zegt hij. “Veel maatregelen om een pandemie in te 
dammen kunnen in ernstige mate bijdragen tot destabilisatie. Honderden miljoenen mensen 
worden met hongersnood en ongebreidelde werkloosheid bedreigd”, aldus Ioannidis, vermanend 
maar zakelijk. Hij verwacht dat ernstige ziekten zoals tuberculose daardoor meer verspreid zullen 
raken. “Doeltreffende, precieze en zo weinig mogelijk ingrijpende maatregelen” zijn nodig om dit te 
voorkomen, zegt hij 

Maatregelen zonder resultaat 

Aan het begin van het jaar hebben Ioannidis en drie Stanford collega’s een follow-up gedaan, 
"Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19". Zij 
onderzochten de statistische impact van maatregelen in tien landen – waaronder Zuid-Korea en 
Zweden, die grotendeels afzagen van lockdowns. Op één uitzondering na bleek dat zij geen effect 
hadden op de incidentie van infecties. 

Hun samenvatting: “Na aftrek van de epidemische effecten en de effecten van minder restrictieve 
maatregelen vonden wij in geen van deze landen een duidelijk positief effect van strenge 
maatregelen op de ontwikkeling van het aantal gevallen”. Instructies om thuis te blijven of 
bedrijfssluitingen leverden geen voordelen op. Vergelijkbare dalingen van het groeipercentage 
zouden kunnen worden bereikt met minder stringente maatregelen, zoals aanbevelingen, aldus 
Ioannidis. 

Daarmee schaart hij zich achter de stellingen van de bekende epidemioloog Sucharit Bhakdi, die een 
bestseller scoorde met “Corona, vals alarm ?”. Hij is voorstander van het “Zweedse model”, dat al 
lang opzien baart met persoonlijke verantwoordelijkheid in plaats van dwangmaatregelen. Het 
establishment, dat anders zo dol is op “de wetenschap”, rukte uit om hem in diskrediet te brengen. 
YouTube maakte korte metten met zijn deskundige bezwaren door zijn kanaal te verwijderen, wat 
uiteraard regelrechte censuur is. Toch zijn de implicaties van zijn studie enorm. 

De twee zijn niet de enigen die het publieke narratief op zijn kop zetten. In november is er 
bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek gehouden onder 10 miljoen mensen in Wuhan – het 
vermoedelijke beginpunt van de zogenaamde pandemie. Uit het onderzoek bleek dat geen enkele 
besmetting te wijten was aan asymptomatische positieve testresultaten – waarmee de algemene 
lockdowns en verboden opnieuw tot een lachertje werden.  

 



-) Het foutieve/frauduleuze doemscenario 

De man die verantwoordelijk was voor het beeld dat 'corona' miljoenen slachtoffers zou maken en 
het onmenselijk beleid van verschillende overheden wereldwijd dat erop volgde was Dr. Neil 
Ferguson, de man achter het 'Imperial College Report', waaruit bleek dat zogezegd miljoenen 
mensen zouden sterven aan COVID-19. Het rapport speelde een centrale rol in de verschuiving van 
het beleid van onder meer het VK en de VS van de kudde-immuniteitsstrategie naar de 
maatschappelijke lockdown met alle desastreuze gevolgen vandien. 

Het rapport bleek later frauduleus te zijn, werd nooit wetenschappelijk gepubliceerd, zelfs niet 
peer-reviewed en verscheen meer als een plan.  

Het belangrijkste punt is dat het de WHO was die in maart 2020 samen met het Imperial College 
Report van Dr. Neil Ferguson het massale angstscenario schilderde. 

Gezamenlijk creëerden zij het massale angstscenario dat als een imprint voor de bevolking moest 
dienen waarin verwacht werd dat tot 65 miljoen mensen door COVID-19 zouden sterven. 

Het Imperial College rapport voorspelde dat er zonder lockdown 510.000 mensen zouden kunnen 
sterven in het Verenigd Koninkrijk alleen, terwijl er 250.000 mensen zouden kunnen sterven zelfs 
met een isolationistische strategie. Het rapport zou de premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris 
Johnson, van gedachten hebben doen veranderen, om van kudde-immuniteit over te gaan naar het 
snel implementeren van een lockdown van de samenleving in het Verenigd Koninkrijk. 

“Het Imperial Report is zelfs nooit wetenschappelijk gepubliceerd; het is niet peer-reviewed, wat een 
wetenschappelijk artikel wel zou moeten zijn; het is gewoon een intern departementaal rapport van 
Imperial College. En het is fascinerend; ik denk niet dat enig ander wetenschappelijk werk zo’n indruk 
op de wereld heeft gemaakt als dat betwistbare document”, zei Johan Giesecke, de Zweedse 
professor die tussen 1995 en 2005 de staatsepidemioloog voor Zweden was en voormalig 
hoofdwetenschapper van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

Dr. Mathew Maavak, een Maleisische deskundige op het gebied van risicoprognose en governance, 
merkte onlangs op: “Volgens de prognoses zouden tot 65 miljoen mensen aan deze infectie sterven. 
Het zal geen verbazing wekken dat de gemene deler tussen beide prognoses het 
alomtegenwoordige Microsoft was, dat Dr. Neil Ferguson hielp de code ‘te perfectioneren'”. 
Deskundigen en politici over de hele wereld “luisterden natuurlijk naar de wetenschap“, een 
afspiegeling van de hysterie van een tiener over een andere zogenaamd existentiële kwestie. 

Dr. Neil Ferguson was reeds berucht voor het overschatten van cijfers in het verleden. Hij was daarbij 
betrokken tijdens Ebola en de Mexicaanse epidemie. Hij zei ook dat 150.000 mensen zouden sterven 
tijdens de uitbraak van mond- en klauwzeer. Uiteindelijk stierven er 200 mensen. 

Tijdens de ontmoeting met de EU-leiders op 10 maart schatte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het sterftecijfer onder degenen die 
het virus oplopen op 3,5% of meer. Tedros zei dat er 118.000 gevallen waren in 114 landen, en 4.291 
doden als gevolg van het virus, en omschreef de uitbraak als “pandemisch”. 



Als het sterftecijfer 3,5 % is, betekent dat miljoenen doden door COVID-19. Als het sterftecijfer 
daarentegen 0,3 % bedraagt, zoals voorspeld door Rystad Energies, impliceren de extreme 
maatregelen een dramatische overreactie. 

Bovenstaande feiten indachtig maakt de overheid en media zich bewust schuldig maakten aan het 
verspreiden van onnodige angst en paniek met ernstige gevolgen voor onze samenleving, in het 
bijzonder voor onze jongeren, mede door deze rapporten klakkeloos over te nemen en zonder deze 
te onderwerpen aan een grondig onderzoek. Dit op zich is een strafbaar feit, zoals reeds eerder 
aangegeven. 
 
 
 
-) de fraude inzake de definitie 'pandemie' door de WHO  ten tijde van de 'Mexicaanse griep' in 2009   
 
Op 5 februari 2010 verscheen in Forbes magazine een zeer interessant artikel in : “Why The WHO 
Faked A Pandemic ?" n.a.v. van de varkensgiep ('Mexicaanse griep) die toen heerste. Het artikel 
werd midden oktober 2020 zonder enige uitleg verwijderd. 

De beschuldigingen in het artikel gericht aan de WHO waren dan ook niet min, nl. 'dat de WHO de 
varkensgriep volledig onterecht had uitgeroepen tot een pandemie' en zo had bijgedragen tot 
massahysterie. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE), een waakhond voor 
de mensenrechten, werd er bijgeroepen om de zaak te onderzoeken waarbij de toemalige voorzitter 
van het invloedrijke gezondheidscomité, de epidemioloog Dr. Wolfgang Wodarg, later onomwonden 
verklaarde dat deze “nep-pandemie” inderdaad één “van de grootste medische schandalen van de 
eeuw” was. 

Zelfs de directeur van het WHO Collaborating Center for Epidemiology in Munster, Duitsland, Dr. 
Ulrich Kiel, verklaarde de pandemie als zijnde een hoax. Hij stelde  :  “We zijn getuige van een 
gigantische verkeerde toewijzing van middelen – 18 miljard dollar tot nu toe – in termen van 
volksgezondheid. Men had gelijk. Dit was niet alleen overbezorgdheid of een simpele 
inschattingsfout. De afkondiging van de pandemie en de hysterie er rond was pure misleiding, niet 
ingegeven door medische, maar door louter politieke overwegingen". 

De varkensgriep  bleek veel milder dan de gewone seizoensgriep. Volgens het U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention doodde deze griep slechts een derde tot een tiende in vergelijking 
met een seizoensgriep. Gegevens uit andere landen, zoals Frankrijk en Japan, gaven nog lagere 
cijfers. 

De WHO bleek wel degelijk aanwijzingen te hebben voor deze mildheid toen ze de pandemie in juni 
afkondigde maar deed exact het tegenovergestelde. Men was 11 weken ver in de 'uitbraak' van de 
varkensgriep en deze had wereldwijd slechts aan 144 mensen het leven gekost – hetzelfde aantal dat 
wereldwijd om de paar uur sterft aan de seizoensgriep (naar schatting 250.000 tot 500.000 per jaar 
volgens de eigen cijfers van de WHO.) Bij de mildste pandemieën van de 20e eeuw kwamen minstens 
een miljoen mensen om het leven. 



De vraag is dan natuurlijk hoe de WHO een pandemie kon uitroepen als haar eigen 'officiële definitie' 
van een pandemie “gelijktijdige epidemieën wereldwijd met enorme aantallen doden en zieken” 
vereiste ? 

Het antwoord : de ernst-factor – dat wil zeggen, het aantal doden – is cruciaal, want elk jaar 
veroorzaakt griep “een wereldwijde verspreiding van de ziekte”. 

In mei, in wat de WHO toegaf een directe reactie te zijn op de uitbraak van de varkensgriep de 
maand ervoor, kwam de WHO met een 'nieuwe definitie' die was afgestemd op de varkensgriep en 
waarin de "ernst van de ziekte" simpelweg als factor werd geëlimineerd. Je kon nu een pandemie 
hebben met nul doden. 

Tijdens een virtuele conferentie medio januari verklaarde WHO-hoofd van de varkensgriep Keiji 
Fukuda: “Heeft de WHO haar definitie van een pandemie gewijzigd ? Het antwoord is nee: de WHO 
heeft haar definitie niet veranderd”. Twee weken later hield hij tijdens een PACE-conferentie vol: 
“Ernstige sterfgevallen hebben nooit deel uitgemaakt van de WHO-definitie”. 

Dit was gedeeltelijk beperking van imago-schade. Het agentschap had immers enorm aan 
geloofwaardigheid ingeboet doordat de vogelgriep (het H5N1- virus), ondanks alle voorspelde 
rampspoed door de WHO en de wereldwijde voorspelde 150 miljoen doden, koppig weigerde 
'pandemische' te gaan 

Maar overal ter wereld hadden landen de waarschuwingen ter harte genomen en enorme sommen 
uitgegeven om vaccins te ontwikkelen en andere voorbereidingen te treffen. 

Niet lang daarna riep de WHO in 2009 de varkensgriep uit tot een pandemie waarop de teonamlige 
WHO-directeur-generaal Margaret Chan op arrogante toon verklaarde: “De wereld kan nu de 
vruchten plukken van de investeringen die de afgelopen vijf jaar zijn gedaan om voorbereid te zijn op 
een pandemie”. 

Wij zullen hieronder nu verder een oplijsting geven van onze voornaamste eisen en de nodige 
wetenschappelijke  onderbouwing ervan door verschillende gerenommeerde artsen en medische 
specialisten wereldwijd. 
 

 
 
9.1. De omiddellijke stopzetting van de covid- 19 vaccinatiecampagne van de bevolking, en dit voor 
voor alle leeftijden, alsook van de wansmakelijke vaccinatie- propagandacampagne gericht aan onze 
jongeren 
 
In het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus heeft u recentelijk het besluit genomen dat 
gezonde kinderen vanaf 12 jaar zich kunnen laten vaccineren. Deze vaccinatie geschiedt door een 
inenting met het door BioNTech/Pfizer ontwikkeld mRNA vaccin.  

Het voorgaande heeft tot praktisch gevolg dat naar stellige verwachting duizenden kinderen in die 
specifieke leeftijdscategorie zich in de nabije toekomst zich zullen laten inenten met dit vaccin, al dan 
niet onder dwang, hetzij door hun ouders of onder groepsdruk.  



Het komt mij voor dat u reeds van meet af aan een uitgesproken voorstander bent van een massale 
preventieve vaccinatie van de voltallige Belgische bevolking en dit ongeacht leeftijd en gezond 
heidstoestand. Hierbij heeft u publiekelijk meermaals het beeld geschetst dat een dergelijke 
vaccinatie de enige uitweg zou zijn uit de COVID-19 pandemie. U presenteert daarbij het beeld via de 
media van de covid-19 vaccins als zijnde zeer goed werkzaam en veilig.  

Een claim die u helemaal niet kan stellen.  

Het is maar zeer de vraag of deze vaccins wel zo veilig en zo werkzaam zijn als door u wordt 
voorgesteld. De farmaceutische firma’s hebben alvast een een vrijstelling van aansprakelijkheid 
gekregen voor hun product, alvast geen toonbeeld van vertrouwen in het eigen product.   

In de media en via talloze persoonlijke sociale mediakanalen laat u geen enkele kans onbenut om de 
Belg aan te zetten tot spoedige inenting met een van de beschikbare COVID-19 vaccins. Uit uw 
optreden spreekt naar mijn mening niet een minister die begaan is met de Volksgezondheid. De 
recente campagne 'Ik spuit mij vol' via smartschool die werd gecoördineerd door de Vlaamse 
Overheid via de campagne 'Ik ben daar' van Jongerenorganisatie De Ambrassade sloeg werkelijk 
alles. Ik spreek niet alleen voor mezelf als ik zeg dat die campagne ronduit walgelijk was en het 
bewijs dat het laatste beetje zelfrespect bij de Vlaamse Overheid door de achterdeur verdwenen is. 

Middels deze vulgaire campagne, maar ook via Televisie, Radio en Sociale Media (o.a. via influencers 
en vloggers) deinst u er niet voor terug zonder enige schaamte propaganda te voeren voor de covid- 
vaccins al ware het snoepgoed en profileert u zich steeds vaker als commercieel vertegenwoordiger 
van de vaccinfabrikanten en waarbij u zelfs beweringen over vaccins doet die niet stroken met de 
werkelijkheid. Hiermee lijkt u iedere vorm van ethiek overboord te hebben gegooid. 

Hierbij gaat u steeds verder in uw uitspraken, waarbij u op ontoelaatbare wijze grenzen 
overschrijdt. Meerdere van uw uitspraken zijn immers onjuist, en u zult niet in staat zijn om deze 
te onderbouwen. Door uw handelswijze zet u willens en wetens de Belgische burgers en nu ook de 
kinderen op het verkeerde been, met alle schadelijke gevolgen van dien. 

Zo staat in het geheel niet vast op dit moment of het BioNTech/Pfizer vaccin of welk ander covid- 
vaccin wel veilig is (en überhaupt wel nodig). Op geen enkele manier en op geen enkel tijdstip hebt u 
zich van deze taak gekweten. Wel in tegendeel. Nader onderzoek leert ons inderdaad geheel anders. 

Om te beginnen verwijs ik naar een aanbeveling van de WHO zelf. De website van de WHO vermeldt 
duidelijk, en ik citeer :  
 
"There is not yet enough evidence on the use of vaccines against COVID-19 in children to make 
recommendations for children to be vaccinated against COVID-19. Children and adolescents tend to 
have milder disease compared to adults.” 
 
Op 3 juni stelde de WHO bij monde van pediater Dr. Kate O'Brian nog zeer expliciet dat de focus 
momenteel NIET op het vaccineren van kinderen moet liggen. 
 
“Children are at [a] very, very low risk of actually getting COVID disease. One argument for not 
vaccinating children against COVID is they get relatively little benefit from it.", stelde O'Brien. 
 
Het is niet zeker of het vaccin wel effectief bescherming biedt tegen COVID-19.  



Verder bestaat er geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat de Belgische bevolking beter 
zou zijn beschermd ingeval de kinderen zouden zijn gevaccineerd.  

Vaccinatie bij onze kinderen heeft GEEN ENKEL NUT. Een paar bio- medische feiten op een rijtje laten 
het volgende zien : 
 
Mortaliteit: 
 
- onder 10 jaar is: 0,002% (8,9)  
- onder 25 jaar is: 0,01% (8,9) 
 
(Dit zijn dan hoofdzakelijk kinderen met zware onderliggende aandoeningen) 
 
Kinderen en jongeren blijven hoofdzakelijk gespaard van de corona en hebben meer dan waarschijnlijk 
een natuurlijke immuniteit opgebouwd dewelke veel efficiënter is dan vaccinatie. Het is dus vanuit 
ethisch en ook vanuit wetenschappelijk oogpunt zeer bedenkelijk om deze groep te gaan vaccineren. 
Zij kunnen immers bijdragen aan de groepsimmuniteit. (8) (9) 

Wij verwijzen naar de vele studies (in bijlage onder bronnen en referenties) over een efficiënte 
natuurlijke immuniteit na infectie (18–22). 
 
Er wordt door veel wetenschappers expliciet gewaarschuwd om kinderen niet te vaccineren. (16) 

(Ernstige) bijwerkingen werden gesignaleerd, waaronder myo- en pericarditis, bij jongeren onder de 
30 na vaccinatie met mRNA-vaccins. (23, 24, 25)  

Willen we dit voor onze kinderen ?   

De stelling wordt nog steeds gehandhaafd dat de kosten-baten ratio in het voordeel zou zijn  voor de 
jongeren.  Dit valt echter sterk te betwijfelen en zoals u verder zult zien wordt deze stelling door talrijke 
gerenommeerde wetenschappers, artsen en medische professionals tegengesproken. 

Jongeren maken, zoals reeds eerder gezegd, de ziekte nauwelijks door, zijn niet de vector en 
besmettelijkheid blijft onder de ganse populatie mogelijk, zelfs na vaccinatie.  Meer nog, we zijn nog 
maar net begonnen met het vaccineren van de jongerenpopulatie.  Het valt dan ook te vermoeden dat 
de hartproblemen en andere ernstige bijwerkingen in cijfers nog zullen toenemen en dat de kosten-
baten-analyse dus negatief zal uitdraaien. 

Onderzoekers hebben tevens reeds vastgesteld dat mRNA-vaccins het immuunsysteem kunnen 
herprogrammeren.  Er wordt over gereageerd op schimmelinfecties, onder gereageerd op bacteriële 
infecties (wat bij besmetting door een virus in combinatie met een bacteriële infectie tot meer 
slachtoffers zal leiden) en de TNF-Alpha, dewelke je nodig hebt om het ontstaan van kankers tegen te 
gaan wordt onderdrukt (26).  

Ter onderbouwing van de noodzaak tot vaccinatie van de kinderen stelt u kennelijk niets meer dan 
een hypothetische situatie in het vooruitzicht. Kennelijk beschikt u over een glazen bol, aangezien u 
nu reeds weet te duiden op welke wijze het COVID-19 virus zich in de toekomst zal ontwikkelen. Het 
gebruik van dergelijke communicatietechnieken zijn inmiddels kenmerkend voor het algehele COVID- 
19 beleid van de overheid. Het heeft er de schijn van dat via deze weg slechts de gecreëerde 
angstcultuur in stand wordt houden. 

 



-) Veiligheid van het vaccin niet gegarandeerd 

Het duurt normaal zes tot zeven jaar om klinische proeven met vaccins te voltooien. Door de hysterie 
en paniek rond de COVID-19-pandemie zijn nieuwe vaccins in allerijl aan het publiek aangeboden 
zonder een behoorlijke testperiode. Bovendien is het publiek door regeringen, de media en social 
media aangespoord om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. 

Alle vaccins die momenteel in gebruik zijn, zijn per definitie experimenteel. Dit kan niet genoeg 
benadrukt worden. Ze werden goedgekeurd voor 'noodgebruik', een zeer vage juridische term die 
men als excuus heeft ingeroepen om belangrijke wetenschappelijke protocollen en procedures te 
omzeilen en zo de vaccins op de markt te kunnen brengen.   

Wij wensen er nogmaals de nadruk op te leggen dat alle Covid-19- vaccins slechts een voorlopige 
en voorwaardelijke toelating (*) hebben voor marketing (Conditional Marketing Authorisation). 
Deze toelating wordt slechts gegeven in de verwachting dat de vaccinproducent binnen een 
bepaalde tijd meetresultaten zal leveren. Dit gebeurt wanneer zelfs na toelating van het vaccin op de 
markt er nog onvoeldoende meet- en testresultaten over bestaan. Deze voorwaardelijke toelating is 
niet een gebruikelijke standaardtoelating. 

Dit betekent dat iedereen die het vaccin toegediend krijgt, in wettelijke zin, de facto een 
proefkonijn is en deelneemt aan een medisch experiment. 

Zo ook het het 'BioNTech/Pfizer covid- vaccin' voor kinderen. Ook dit vaccin verkreeg van het EMA 
(European Medicine Agency) slechts een voorlopige goedkeuring.  

"Comirnaty has been granted a conditional marketing authorisation. This means that there is more 
evidence to come about the vaccine (see below), which the company is required to provide. The 
Agency will review any new information that becomes available and this overview will be updated as 
necessary".  

Nogmaals, dit toont uiteraard niet aan dat het vaccin per saldo veilig is . En het wil absoluut niet 
zeggen dat de volledige werkzaamheid en veiligheid (op lange termijn) aangetoond is. Het vaccin 
doorliep slechts een fast-track procedure en werd op minder dan een jaar op de markt gebracht.  

Via de website van het EMA is bijgaande (1*) officiële ‘Summary of Product Characteristics’ ten 
aanzien van het BioNTech/Pfizer vaccin terug te vinden. Uit dit document blijkt duidelijk dat het 
vaccin zich nog in een een experimentele fase bevindt (fase 3 van de klinische studie) en dat de 
bijwerkingen van het vaccin gedurende de komende twee jaren nog nader onderzocht moeten 
worden. Zo stelt het document (pag. 2, 6 en 19): 

“This medical product is subject to additional monitoring.This will allow quick identification of new 
safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.”  

“Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It 
allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system 
listed in Appendix V and include batch/Lot number if available.” 

en 



“In order to confirm the efficacy and safety of Comirnaty, the MAH should submit the final Clinical 
Study Report for the randomized, placebo-controlled, observer-blind study C4591001. Due date: 
December 2023” 

 

Pfizer (BNT162b1) : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728 

Sponsor: BioNTech SE 

Collaborator: Pfizer 

Information provided by (Responsible Party): BioNTech SE 

Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against 
COVID-19 in Healthy Individuals 

Study Type  : Interventional  (Clinical Trial) 

Estimated Enrollment  : 43998 participants 

Allocation: Randomized 

Intervention Model: Parallel Assignment 

Masking: Triple (Participant, Care Provider, Investigator) 

Primary Purpose: Prevention 

Official Title: A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING 
STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA 
VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS 

Actual Study Start Date  : April 29, 2020 

Estimated Primary Completion Date  : November 2, 2021 

Estimated Study Completion Date  : May 2, 2023 

 

Inzake de andere covid-19 vaccins : 

"As COVID-19 Vaccine Moderna is recommended for a conditional marketing authorisation, the 
company that markets COVID-19 Vaccine Moderna will continue to provide results from the main 
trial, which is ongoing, for 2 years".  

De UK government verklaart:  

"Whilst an acceptable level of information has been received to provide assurance that appropriate 
standards of quality, safety and efficacy have been met for authorisation of specific batches for 
temporary supply under Regulation 174 of the Regulations, it should be noted that COVID-19 mRNA 
Vaccine BNT162b2 remains under review as MHRA continues to receive data from the company as 



it becomes available. This will include, for example, long-term follow-up efficacy and safety data". 
(4) 

Pfizer zegt dat ze data vrijgeven “op verzoek, en onderhevig aan herziening”. Maar hun studie 
protocol zegt dat Pfizer enkel de data zal vrijgeven na 24 maanden wanneer de studie afgelopen is. 
(5) 

Moderna’s “data sharing statement” zegt dat data “beschikbaar zijn op verzoek eens de studie 
afgerond is.” Dit wil zeggen ergens midden tot eind 2022, aangezien de opvolging gepland is 
gedurende 2 jaar. (5) 

Bijwerkingen 

Pfizer heeft twee 2 studies lopende (6) : 

- BNT162-01: An on-going multi-site, Phase I/II, 2-part, dose-escalation trial investigating the safety 
and immunogenicity of four different prophylactic SARSCoV-2 RNA vaccines against COVID-19 using 
different dosing regimens in healthy adults.  

- C4591001: An on-going phase 1/2/3, placebo-controlled, randomised, observer-blind, dose finding 
study to evaluate the safety, tolerability, immunogenicity and efficacy of SARS-CoV-2 RNA vaccine 
candidates against COVID-19 in healthy individuals (7).  

Voor de tweede studie (fase 3) werden ernstige reacties gerapporteerd door 240 mensen (1.1%), die 
het BNT162b2 vaccin kregen, in vergelijking met 139 (0.6%) van de deelnemers die placebo 
ontvingen. (6) 

Tenminste één bijwerking werd gemeld door 27% van de deelnemers die het vaccin kregen in 
vergelijking met 12% van de deelnemers die placebo kregen. (6) 

Bijwerkingen komen vaker voor in de jongere studiepopulatie (< 55 jaar).  

De meest voorkomende bijwerkingen zijn lokale symptomen, koorts, hoofdpijn, vermoeidheid, 
koude rillingen, braken, diarree en spier- en gewrichtspijn. (6) 

In het FDA briefing document van 10 december 2020 (8) in het MHRA public assesment report (6) het 
volgende gemeld over deze fase 3 studie: 

Bijwerkingen: 

- Locale reacties: 84.1% 

- Vermoeidheid 62.9% 

- Hoofdpijn 55.1% 

- Spierpijn 38.3% 

- Rillingen 31.9% 

- Pijn gewrichten 23.6% 



- Koorts >38° 14.2% 

- Ernstige bijwerkingen (severe adverse reactions) meer frequent na dosis 2 (8) 

<55 jaar ≤ 4.6 % 

>55 jaar ≤ 2.8 % 

- Ernstige “ongewenste voorvallen” (severe adverse events) werden vastgesteld bij 1.1%  

van de vaccin-groep en 0.6% van de placebo-groep. (6) 

 

- Bell’s Palsy 4 in vaccin-groep – 0 in placebo-groep 

- Appendicitis 8 in vaccin-groep – 4 in placebo-groep 

 

- Zeer ernstige “ongewenste voorvallen” : 0.6 % in vaccin-groep – 0.5 % in placebo-groep (8) 

 

Doeltreffendheid van het vaccin (opvolging gedurende minder dan 2 maand)  

- 18325 deelnemers ontvingen een placebo  

162 maakten covid-19 door vanaf 7 dagen na tweede dosis: 0,88%  

3 maakten ernstige covid-19 door vanaf 7 dagen na tweede dosis 

 

- 18 198 deelnemers ontvingen het vaccin  

 8 maakten covid-19 door vanaf 7 dagen na tweede dosis: 0,04 % 

 1 maakte ernstige covid-19 door vanaf 7 dagen na tweede dosis 

 

Dit wil zeggen dat voor ernstige covid-19 infecties de winst door het vaccin 0.01% is (3/18325 
(placebo) min 1/18198 (vaccin)) (vaccine efficacy 66.4%). En dat er ernstige “ongewenste 
voorvallen” kunnen optreden bij 0.5 % van de mensen die het vaccin krijgen. Of bij ≤ 4.6% (indien 
<55jaar) of bij ≤ 2.8% (indien >55jaar) van de mensen die het vaccin krijgen ernstige bijwerkingen 
kunnen krijgen.  

Omgerekend naar 11 miljoen Belgen, wil dit zeggen dat we door vaccinatie 1100 mensen in België 
zullen behoeden voor een ernstige covid-19 infectie en dat we door vaccinatie 55000 ernstige 
“ongewenste voorvallen” kunnen verwachten.  



Is dit een aanvaardbaar veiligheidsprofiel ? En dan spreken we nog maar alleen van de korte 
termijnreacties .. 

Als we kijken naar de “V-Safe Active Surveillance for covid-19 vaccines” gerapporteerd door de CDC 
(Center for Disease Control) in de V.S., tonen vroege indicaties van de waargenomen “health impact 
events” (HIE) een verontrustend aantal bijwerkingen van het mRNA vaccin.Op 18 december waren 
112807 mensen ingespoten met het Pfizer/BioNTech vaccin in de V.S.. Van deze waren er 3150 niet 
in staat hun dagelijkse activiteiten te ondernemen, niet in staat om te werken, hadden zorg nodig 
van een arts of gezondheidsprofessional. Dit is een HIE van 2.8%. 

 

Anafylactische reacties 

Ingrediënten Pfizer/BioNTech vaccin 

highly purified single-stranded, 5’-capped messenger RNA (mRNA) produced by cell-free in vitro 
transcription from the corresponding DNA templates (4-hydroxybutyl)azanediylbis (hexane-6,1-
diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315), 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 
(ALC-0159), 1,2-Distearoyl-sn glycero-3-phosphocholine (DSPC), Cholesterol, Potassium chloride, 
Potassium dihydrogen phosphate, Sodium chloride, Disodium phosphate dihydrate, Sucrose, Water 
for injections (4) 

Ingrediënten Moderna vaccin 

Single-stranded, 5’-capped messenger RNA (mRNA) produced using cell-free in vitro transcription, 
encoding the pre-fusion stabilized Spike (S) glycoprotein of SARS-CoV-2.Lipid SM-102, Cholesterol, 
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-
methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG), Tromethamol(Tris), Tromethamol hydrochloride 
(Tris HCl), Acetic acid, Sodium acetate trihydrate, Sucrose, Water for injection (9) 

 

Anafylactische reacties zijn gerapporteerd na vaccinatie met het covid-19 vaccin.(9)De CDC heeft 
zelfs een extra pagina aangemaakt met “Interim Considerations: Preparing for the Potential 
Management of Anaphylaxis After COVID-19 Vaccination”(10) 

"Appropriate medical treatment for severe allergic reactions must be immediately available in the 
event that an acute anaphylactic reaction occurs following administration of an mRNA COVID-19 
vaccine." 

PEG (polyethyleenglycol) werkt immuniserend en geeft aanleiding tot de aanmaak van anti- PEG 
antilichamen. Aangezien PEG zich bevindt in duizenden consumentenproducten en medicijnen (11), 
kunnen we veronderstellen dat meer en meer mensen anti-PEG antilichamen gaan ontwikkelen. Als 
er hoge titers anti-PEG antilichamen aanwezig zijn in het bloed, kunnen mensen zonder gekende 
allergieën ernstige hypersensitiviteitsreacties krijgen bij toediening van PEG.(12) 

 

Antibody Dependent Enhancement (ADE) 



Vaccine associated enhanced disease (VAED) inclusief Vaccine associated enhanced respiratory 
disease (VAERD) is een potentieel risico. Voor alle covid-19 vaccins is er een theoretisch risico op 
VAED. Dit werd waargenomen in dierstudies tijdens de ontwikkeling van vaccins voor SARS-CoV-1, 
evenals bij het gebruik van het RSV (Respiratoir Syncytiaal Virus) vaccin. (6) (13) (14) (15) (16) 

ADE is een veel voorkomend probleem met Dengue virus, Ebola virus, HIV, RSV en de familie van de 
coronavirussen. Wanneer ADE optreedt in een individu, kan zijn reactie op het virus erger zijn dan 
indien deze persoon geen antilichamen ontwikkeld had. Dit kan een hyperinflammatoire reactie 
veroorzaken, een cytokinestorm, en een verstoring van het immuunsysteem waardoor het virus 
meer schade kan aanbrengen aan onze longen of andere organen. 

Vele studies tonen aan dat ADE een persistent probleem is met coronavirussen in het algemeen, 
maar in het bijzonder met SARS-verwante virussen. 

Elk eiwit in het SARS-CoV-2 virus heeft tenminste één epitoop dat overeenkomt met een eiwit in het 
menselijk lichaam. Ongeveer één derde van de epitopen in het SARS-CoV-2 virus komen overeen met 
immuunsysteemeiwitten.(18) 

Door de fast-track procedure voor het covid-19 vaccin werden nauwelijks tot geen dierstudies 
uitgevoerd. Bovendien zijn dit nevenwerkingen die pas op langere termijn kunnen vastgesteld 
worden. 

 

Kritische vragen 

Zwangerschap en borstvoeding 

It is considered that sufficient reassurance of safe use of the vaccine in pregnant women cannot be 
provided at the present time. (4) 

However, use in women of childbearing potential can be supported provided healthcare professionals 
are advised to rule out known or suspected pregnancy prior to vaccination. As a precautionary 
measure, women of childbearing potential are advised to avoid becoming pregnant until at least 
months after vaccination. It is unknown whether BNT162b2 is excreted in breast milk. Therefore, it is 
recommended that BNT162b2 should not be administered to women who are breastfeeding.(6) 

Administration of COVID-19 Vaccine Moderna in pregnancy should only be considered when the 
potential benefits outweigh any potential risks for the mother and foetus.(9) 

 

In een petitie door Dr. Wolfgang Wodarg, medeondertekend door Michael Yeadon, ex-CSO bij Pfizer, 
werd de volgende bezorgdheid geuit: 

"Syncitin-1, verantwoordelijk voor de placentavorming en noodzakelijk voor een geslaagde 
zwangerschap, wordt ook in homologe vorm gevonden in de spike eiwitten van SARS virussen". 



Het is niet duidelijk of antilichamen gevormd tegen de spike eiwitten van SARS virussen zich ook 
kunnen gedragen als anti-Syncitin-1 antilichamen. Maar, mocht dit het geval zijn, dan wordt de 
vorming van de placenta voorkomen en worden ingeënte vrouwen onvruchtbaar.  

Aangezien aan vrouwen van vruchtbare leeftijd, die deelnamen aan het Pfizer/BioNTech 
studieprotocol, gevraagd werden anticonceptie te nemen tot 28 dagen na de laatste dosis, kan het 
relatief lang duren vooraleer postvaccinatie onvruchtbaarheid zou kunnen vastgesteld worden. 

 

Mogelijkheid op ontwikkeling auto-immuunziekten ? 

Als het mRNA onze lichaamscellen de opdracht geeft viruseiwitten te maken, gebeurt er een 
expressie van deze eiwitten op ons celoppervlak. Is er een mogelijkheid dat ons immuunsysteem 
deze cellen gaat aanvallen en er zo auto-immuunziekten ontstaan ? 19Incorporatie van mRNA in ons 
genetisch materiaal ? (19) 

Er wordt herhaaldelijk gesteld dat mRNA niet in ons genoom kan terechtkomen. Het is echter bekend 
dat bij HIV patiënten enkelstrengig RNA via reverse transcriptase wel kan omgezet worden in DNA en 
via integrase ingebouwd. 

Er zijn behalve HIV nog een gans aantal retrovirussen die over deze enzymen beschikken.Recent 
onderzoek echter heeft aangetoond dat dit ook kan gebeuren zonder de aanwezigheid van een 
retrovirus, omdat tot 17% van ons genoom bestaat uit materiaal van oude infecties met 
retrovirussen. Als deze sequenties reverse transcriptase aanmaken, kan het gebeuren dat SARS-CoV-
2 integreert in ons DNA. Net zoals bij mensen die zowel met SARS-CoV-2 als met HIV geïnfecteerd 
zijn. (20) (21) 

In de Pfizer studie werden 120 deelnemers met HIV geïncludeerd, maar veiligheidsanalyses zijn nog 
niet beschikbaar voor deze subgroep.(6) 

Als SARS-CoV-2 virus kan integreren in ons DNA, is er misschien ook een mogelijkheid dat dit kan 
met het mRNA uit het vaccin. Deze piste moet nog verder onderzocht worden. 

 

Mogelijke bijwerkingen covid-19 vaccins gemeld door de FDA (22) 

Werkzaamheid van de vaccins niet voldoende aangetoond 

Wat betreft het Pfizer-BioNTech vaccin: 

- Als we vertrekken van de cijfers gemeld in het FDA rapport van 10 december (8) (18 325 
deelnemers ontvingen een placebo, 162 maakten na 2°-dosis covid-19 door, 3 met ernstige covid-19 
/ 18 198 deelnemers ontvingen het vaccin, 8 maakten na 2°-dosis covid-19 door, 1 met ernstige 
covid-19) zien we het volgende : 

- Het vaccin is 95% effectief, dit wil zeggen dat de relatieve risicoreductie (RRR) 95% is. 100% x (1 – 
(8/18198)/(162/18325)) = 95% 



Als we echter de absolute risicoreductie (ARR) bekijken, komen we tot een gans ander getal: 
162/18325 – 8/18198 = 0.0084 = 0.84% 

- Als we dit herhalen met de ernstig zieke mensen uit de studie: 

RR: 100% x (1 – (1/18198)/(3/18325)) = 66,43% ARR: 3/18325 – 1/18198 = 0.0001 = 0.01% 
(!!)Number needed to treat (NNT): 100%/0.01% = 10000 

We moeten dus 10.000 mensen vaccineren om 1 (!) ernstige covid-zieke minder te hebben ! En dat 
met een vaccin waarover we dan nog onvoldoende veiligheidsgegevens hebben. 

 

- De impact van vaccinatie op de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus is nog niet gekend. Het is nog 
niet gekend in hoeverre gevaccineerden nog drager kunnen zijn van het virus en het kunnen 
verspreiden.  

- Data over bescherming door het vaccin na 2-3 maanden zijn er nog niet.(6) 

- Data over mensen ouder dan 75 jaar zijn beperkt ( een 1500-tal, waarvan de helft gevaccineerd 
werd). Er is nog onzekerheid over de efficiëntie van het vaccin in deze subgroep.(6) 

- Er zijn geen data over gelijktijdige toediening van andere vaccins zoals voor influenza, of interactie 
met medicatie.(6) 

- Er zijn geen data over zwangere vrouwen en immuungecompromiteerde patiënten, aangezien zij 
waren uitgesloten van de studie.(6) 

- Er zijn momenteel geen data van jongeren (12 – 15 jaar), aangezien zij nog maar recent in de studie 
zijn opgenomen. (6) 

- Van de 43000 deelnemers aan de studie, zijn er meer dan 19000 opgevolgd voor minimum 2 
maanden na de toediening van de tweede dosis vaccin of placebo (6). De andere helft wordt niet 
meer opgevolgd ?? 

 

- Peter Doshi, co-redacteur BMJ (The British Medical Journal), stelt de volgende vragen (5) :  

o Pfizer rapporteerde 170 door PCR bevestigde covid-19 gevallen, 8 in de vaccinatiegroep en 162 in 
de placebogroep. Maar deze getallen worden in vraag gesteld door een categorie zieken, genoemd 
“suspected covid-19”, degenen met symptomatische covid-19, maar niet door PCR bevestigd.  

Volgens het FDA rapport van 10 december 2020 (8) waren er 3410 totale gevallen van vermoede, 
maar onbevestigde covid-19 in de totale studiepopulatie, 1594 in de vaccinatiegroep en 1816 in de 
placebogroep. Met 20 keer meer vermoede dan bevestigde gevallen kan deze categorie zieken niet 
zomaar genegeerd worden. Een ruwe schatting van de efficiëntie van het vaccin tegen het 
ontwikkelen van covid-19 symptomen met of zonder positieve PCR, levert een relatieve 
risicovermindering op van 19% (ver onder de 50% efficiëntiedrempel die opgelegd wordt voor 
authorisatie van een vaccin) (23). Zelfs als we de gevallen, die optreden binnen 7 dagen na 



vaccinatie, hier van aftrekken (409 in de vaccinatiegroep en 287 in de placebogroep), waarvan het 
grootste deel van de symptomen mogelijks te wijten is aan kortetermijn vaccin reactogeniteit, blijft 
de efficiëntie van het vaccin laag: 29%.  

Pfizer’s rapport van 92 pagina’s spreekt niet over deze 3410 vermoede covid gevallen, noch de 
publicatie van de studie in de NEJM. Noch enig rapport over het Moderna vaccin. Deze gegevens 
werden enkel teruggevonden in het FDA rapport. 

o In ditzelfde FDA rapport (8) rijst er nog een vraag op, waarvoor meer data nodig zijn. 371 mensen 
werden uitgesloten van de efficiëntie-analyse wegens “belangrijke veranderingen in het protocol 7 
dagen of daarvoor na toediening dosis 2. “ Hiervan werden er 311 uitgesloten in de vaccinatiegroep 
en 60 in de placebogroep, wat niet in balans lijkt. (Ter vergelijking: in de Moderna studie (24) werden 
36 deelnemers uitgesloten: 12 in de vaccinatiegroep en 24 in de placebogroep). 

Welke wijzigingen in het protocol heeft men ingevoerd en waarom worden er 5 maal meer mensen 
uitgesloten in de vaccinatiegroep ? 

Te veel vragen blijven onbeantwoord en nog te veel data ontbreken, om te kunnen besluiten dat de 
werkzaamheid van het vaccin voldoende en op een transparante manier aangetoond is. 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat er op dit moment onvoldoende gegevens zijn, zowel over de 
veiligheid als over de werkzaamheid van de nieuwe vaccins, om ze op grote schaal aan de 
bevolking toe te dienen.  

Zeker voor een pandemie waarvan de mediane overlevingskans bij infectie 99.77% is, voor mensen 
onder de 70 jaar zelfs 99.95%, en de IFR (infection fatality rate) berekend wordt op gemiddeld 
0.23%, zoals aangetoond in de meta-analyse van prof. Ioannidis, gepubliceerd op de WHO-website.  

We kunnen dan ook besluiten dat deze veralgemeende vaccinatiecampagne voldoet aan de 
definitie van een medisch experiment en dat de Neurenberg Code hierop van toepassing is. 

We kunnen dan ook besluiten dat deze veralgemeende vaccinatiecampagne voldoet aan de 
definitie van een medisch experiment en dat aldus de Neurenberg Code uit 1947 hierop van 
toepassing is.,	alsook	artikel	6	§	1	uit	de	wet	inzake	experimenten	op	de	menselijke	persoon	van	
2004,	en	artikel	23	van	de	Grondwet.	

 

1) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#overview-section 

2) https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-
network-covid-19-vaccines_en.pdf 

3) https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-moderna-
authorisation-eu 
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covid-vaccines/?utm_source=salsa HYPERLINK "https://childrenshealthdefense.org/defender/fauci-
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27)	
https://www.senate.be/doc/const_nl.html?fbclid=IwAR3DDmnEOj81Nq6wJMwhIBKkgB8Njl1_
TwRxWHfHf_UGAyppPy4fDh27qHM 

 

Ook niet onbelangrijk is dat van instanties als het EMA algemeen bekend is dat de mensen die er 
werken op de één of andere manier verbonden zijn met de farmaceutische industrie en dat het EMA 
bol staat van belangenvermenging. Binnen een zodanige context dient de door haar verstrekte 
goedkeuring dan ook te worden bezien. De vraag die men zich telkens moet stellen is welk belang bij 
een zodanig besluit primeert.  

De documenten van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) die door hackers zijn buitgemaakt, 
bestaan uit bijna 900 bladzijden met e-mailwisselingen tussen topmanagers van het EMA, 
vertrouwelijke rapporten van wetenschappelijk personeel en presentaties die Pfizer in november 
vorig jaar heeft gegeven. 



De documenten onthullen onder andere interne EU-besprekingen, in een nogal gespannen, soms 
zelfs onaangename sfeer, die waren toegespitst op de evaluatie van de vaccins van Pfizer en 
Moderna, die de EU ondanks de aan de orde gestelde problemen zou kopen. Zo waren er 
verontrustende kwalitatieve verschillen tussen commerciële partijen en partijen die in klinische 
proeven werden gebruikt. 

In de race om resultaten, en om sneller van de klinische naar de commerciële fase te gaan, werden 
de fabricageprocessen gewijzigd, waarbij de samenstelling van de vaccins werd gewijzigd met een 
vermindering van het RNA-gehalte tot 30%, een vermindering die het EMA op 23 november in 
besloten kring een “knelpunt” noemde. 

De meningsverschillen werden op gedempte toon besproken. Een screenshot van een e-mail van 30 
november tussen het EMA en de fabrikanten was veelzeggend: “Deze kwesties worden als kritiek 
beschouwd, vooral in de context van de nieuwheid van dit soort producten en de beperkte ervaring; 
daarom wordt een strengere controlestrategie verwacht”. 

Het EMA beweerde dat het kwaliteitsprobleem vervolgens werd opgelost en dat het 
“onwaarschijnlijk” is dat deze afgeknotte RNA-moleculen in eiwitten of peptiden kunnen omvormen 
en zo schadelijke effecten kunnen veroorzaken. 

De Europese Commissie beweerde van haar kant dat deze besprekingen “nooit de onafhankelijkheid 
van het Bureau hebben geschonden en op geen enkele wijze afbreuk hebben gedaan aan de 
integriteit van de opdracht van het EMA met betrekking tot de beoordeling van kandidaat-vaccins of 
andere geneesmiddelen”. 

Op 16 januari publiceerde het dagblad 'Le Monde' een onderzoek met als titel: “Wat de documenten 
zeggen over de anti-Covid 19 vaccins die van het Europees Geneesmiddelenbureau zijn gestolen”. 
Er waren Italiaanse, Duitse, Nederlandse en Zwitserse journalisten bij betrokken. Het was 
ondertekend door de Franse journaliste Lise Barnéoud, die een vermoeden uitte: “De gestolen 
gegevens, die later op het dark web werden verspreid, laten zien onder welke druk het agentschap 
stond om het vaccin van Pfizer-BioNTech zo snel mogelijk goed te keuren”. 

Op 10 februari verklaarde Europees parlementslid Manon Aubry, ondervoorzitter van de fractie 
Verenigd Europees Links/Noords Groen Links over het door Europa ondertekende contract voor de 
levering van vaccins, dat de gekozen leden van het Europees Parlement niet kunnen weten wat er in 
staat, omdat de meeste regels zijn doorgestreept om de tekst te verbergen. 

De Europese burgers hebben twijfels over de vaccins tegen het Coronavirus, omdat de Europese 
Unie door de knieën is gegaan voor de farmaceutische bedrijven. De leiders van big pharma 
hebben de wet gedicteerd, zei zij. 

Met andere woorden : in Europa is het niet het Europees Geneesmiddelenbureau dat de vaccins 
heeft goedgekeurd, maar de farmaceutische bedrijven die ze verkopen en niet verantwoordelijk 
zijn voor de gevolgen. Ze kunnen ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor 
hun product, wat toch een zeer eigenaardig gegeven is, als je toch zo overtuigd bent van de 
'veiligheid' en 'efficiëntie' van uw product. 



Gezien de beperkte voorafgaande testfase, kan een dergelijke conclusie eenvoudigweg niet worden 
getrokken. Wij menen te mogen stellen dat iedere deskundige met kennis van zaken zal stellen dat 
om een dergelijke gerechtvaardigde conclusie te kunnen trekken, vele jaren aan grondig 
voorafgaand onderzoek vereist is.  

Feit is dat het BioNTech/Pfizer vaccin in een versneld tempo op basis van slechts een voorlopige 
goedkeuring van het EMA in de markt is geïntroduceerd. Dit met als doel om zo spoedig mogelijk te 
kunnen inspelen op de grootschalige behoefte binnen de markt.  

Bovenstaande informatie werd recentelijk nog bevestigd door het Fins parlementslid Ano Turtiainen 
op 9 juni 2021 in een duidelijke toespraak voor het parlement, waarin deze stelde dat voor geen van 
deze COVID-vaccins in Finland (net zoals voor in de rest van Europa) een vergunning werd afgeleverd 
voor het in de handel brengen, maar alleen een voorwaardelijke vergunning door het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA). In de vergunningsvoorwaarden van een voorwaardelijke 
toestemming staat dat de vergunning voorwaardelijk is, citaat: “Uit de beschikbare informatie moet 
blijken dat de voordelen van het geneesmiddel groter zijn dan de risico’s”. 

Hij waarschuwde de parlementsleden expliciet voor de dodelijke bijwerkingen van de vaccins en 
stelde dat de parlementsleden en de Finse media  de Finse burgers opzettelijk misleiden door te 
stellen dat de vaccins veilig zouden wat wat hen de facto medepichtig maakt aan misdaden tegen de 
mensheid. 

Turtiainen wees er ook nog op dat het aantal COVID-doden in Finland verwaarloosbaar was. Volgens 
THL (het equivalent van de Amerikaanse CDC) zullen de officiële doodsoorzaken van het jaar 2020 
pas in 2022 worden gepubliceerd. Volgens Fimea (het equivalent van de Amerikaanse VAERS) zijn in 
Finland echter al wel reeds 78 mensen overleden aan de COVID-vaccins en werden al 1.306 
meldingen van ernstige bijwerkingen gedaan en 3.630 onverwerkte meldingen. Het moge zeer 
duidelijk zijn in dit geval dat de voordelen van het vaccin niet groter zijn dan de risico's, wel in 
tegendeel. 

Ongeveer 57% van de verwerkte meldingen bevat naar schatting ernstige bijwerkingen. De bron 
hiervoor is Fimea (www.fimea.fi). 

Turtiainen stelde verder dat aan een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van 
de COVID-vaccins, ook de volgende voorwaarde was verbonden : “De aanvrager moet in de 
toekomst uitgebreide klinische informatie kunnen verstrekken”. Het beleid van de overheid met de 
covid- vaccins betreft dus effectief een menselijk experiment wat in strijd is met de code van 
Neurenberg. 

Hij wees erop dat het huidige experiment nu al vele slachtoffers slachtoffers gemaakt heeft en dat de 
resultaten verschrikkelijk zijn. Ter vergelijking verwees hij naar het eerder mislukte vaccin- 
experiment met Pandemrix dat reeds werd stopgezet met 32 keer minder bijwerkingen dan tot nu 
het geval is waarop hij zich de vraag stelde hoeveel mensen er nog moeten sterven of gewond 
raken voordat we het doden van van mensen gaan onderbreken ? 

Hij wees de parlementsleden er verder op dat, indien zij bleven volharden in het blijven misleiden 
van de burgers door hen te blijven vertellen dat deze covid- vaccins veilig zijn zouden zijn en een 
vergunning hebben om op de markt gebracht te worden, zij aldus medeplichtig kunnen worden 



beschouwd aan misdaden tegen de mensheid, waaronder genocide. Een misdaad wordt namelijk 
opzettelijk wanneer hij of zij willens en wetens wordt begaan.  

 

Hieronder vindt u de fiches van de verschillende covid- vaccins met daarop nogmaals zeer duidelijke 
de vermelding van de einddatum van de testfase van het vaccin : 

voor AstraZeneca (Vaxzevria) AZD1222 : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746 

Sponsor: AstraZeneca 

Collaborator: Iqvia Pty Ltd 

Information provided by (Responsible Party): AstraZeneca 

Phase III Double-blind, Placebo-controlled Study of AZD1222 for the Prevention of COVID-19 in Adults 

Study Type  : Interventional  (Clinical Trial) 

Actual Enrollment  : 32459 participants 

Allocation: Randomized 

Intervention Model: Parallel Assignment 

Intervention Model Description: Participants are assigned to one of two or more groups in parallel for the 
duration of the study. 

Masking: Quadruple (Participant, Care Provider, Investigator, Outcomes Assessor) 

Masking Description: Double Blind: two or more parties are unaware of the intervention assignment. 

Primary Purpose: Treatment 

Official Title: A Phase III Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Multicenter Study in Adults, to 
Determine the Safety, Efficacy, and Immunogenicity of AZD1222, a Non-replicating ChAdOx1 Vector Vaccine, for 
the Prevention of COVID-19 

Actual Study Start Date  : August 28, 2020 

Actual Primary Completion Date  : March 5, 2021 

Estimated Study Completion Date  : February 14, 2023 

 

voor Pfizer (BNT162b1) : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728 

Sponsor: BioNTech SE 

Collaborator: Pfizer 

Information provided by (Responsible Party): BioNTech SE 



Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against 
COVID-19 in Healthy Individuals 

Study Type  : Interventional  (Clinical Trial) 

Estimated Enrollment  : 43998 participants 

Allocation: Randomized 

Intervention Model: Parallel Assignment 

Masking: Triple (Participant, Care Provider, Investigator) 

Primary Purpose: Prevention 

Official Title: A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING 
STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA 
VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS 

Actual Study Start Date  : April 29, 2020 

Estimated Primary Completion Date  : November 2, 2021 

Estimated Study Completion Date  : May 2, 2023 

 

voor Moderna (mRNA- 1273) : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461 

Sponsor: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 

Collaborator: ModernaTX, Inc. 

Information provided by (Responsible Party): National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 

Safety and Immunogenicity Study of 2019-nCoV Vaccine (mRNA-1273) for Prophylaxis of SARS-CoV-2 Infection 
(COVID-19) 

Study Type  : Interventional  (Clinical Trial) 

Actual Enrollment  : 120 participants 

Allocation: Non-Randomized 

Intervention Model: Sequential Assignment 

Masking: None (Open Label) 

Primary Purpose: Prevention 

Official Title: Phase I, Open-Label, Dose-Ranging Study of the Safety and Immunogenicity of 2019-nCoV 
Vaccine (mRNA-1273) in Healthy Adults 

Actual Study Start Date  : March 16, 2020 

Estimated Primary Completion Date  : November 22, 2022 



Estimated Study Completion Date  : November 22, 2022 

 

voor Oxford (COV0001): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04324606 

A Study of a Candidate COVID-19 Vaccine (COV001) 

Sponsor: University of Oxford 

Information provided by (Responsible Party): University of Oxford 

Study Type  : Interventional  (Clinical Trial) 

Actual Enrollment  : 1090 participants 

Allocation: Randomized 

Intervention Model: Sequential Assignment 

Masking: Single (Participant) 

Primary Purpose: Treatment 

Official Title: A Phase I/II Study to Determine Efficacy, Safety and Immunogenicity of the Candidate 
Coronavirus Disease (COVID-19) Vaccine ChAdOx1 nCoV-19 in UK Healthy Adult Volunteers 

Actual Study Start Date  : April 23, 2020 

Estimated Primary Completion Date  : October 2021 

Estimated Study Completion Date  : October 2021 

 

Het EMA stelt dus ten aanzien van het BioNTech/Pfizer vaccin maar ook ten aanzien van de andere 
covid- vaccins dat de bijwerkingen van het vaccin gedurende de komende jaren nog nader 
onderzocht moeten worden (vanwege de experimentele fase).  

Maar wat weten we nu al over de bijwerkingen ?  

Laten we eens kijken naar de gegevens van de VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). De 
cijfers zijn ronduit hallucinant te noemen. 

Er is dit jaar een enorme toename van sterfgevallen gemeld aan het Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS). De VAERS is het belangrijkste door de overheid gefinancierde systeem 
voor het melden van ongewenste bijwerkingen van vaccins in de VS. Dat is geen 
‘samenzweringstheorie’, dat is een onweerlegbaar feit.  



 

 

We hebben het niet over een bescheiden toename van het aantal overlijdensberichten maar over 
een enorme en ongekende toename – zo groot zelfs dat VAERS alleen al in de laatste vier maanden 
meer dan 40% van alle overlijdensmeldingen heeft ontvangen die het ooit in zijn meer dan 30-jarige 
bestaan heeft ontvangen.  De eerste grafiek in het paar hieronder toont VAERS overlijdensberichten 
van 2014 tot en met 2020. Als je de gegevens van 2021 zou proberen toe te voegen, zou je ver naast 
de grafiek uitkomen. De tweede grafiek laat zien hoeveel details verloren gingen toen de gegevens 
van 2021 erin werden geperst. 

 

De twee onderstaande grafieken zijn een andere illustratie. Alle leeftijdsgroepen vertonen een 
toename van het aantal meldingen van sterfgevallen als gevolg van de COVID-19 vaccins, waarbij 
zowel de leeftijdsgroepen 18-64 jaar als 65+ een dramatische toename “buiten de grafiek” vertonen. 

 

 



 

 

Zelfs met de COVID-19 vaccinaties, is het geschatte totaal aan toegediende vaccins tot nu toe dit jaar 
minder dan het jaarlijkse gemiddelde – omdat we pas op een kwart van het jaar zijn. Ongetwijfeld zal 
het aantal vaccins tegen het einde van dit jaar veel hoger liggen. 

De volgende grafiek vergelijkt schattingen van toegediende vaccins met sterfgevallen die aan VAERS 
zijn gemeld, waarbij COVID-19 vaccins van andere vaccins worden gescheiden. Het aantal 
gerapporteerde sterfgevallen voor andere vaccins ziet er vrij normaal uit; de enorme toename komt 
voornamelijk door de COVID-19 vaccins. 

 

Hier zijn veel aantekeningen aan het eind van dit artikel over hoe de vaccingegevens werden geschat, 
en waar de gegevens voor deze grafieken werden verkregen, samen met de gegevenstabel. 

 

 



Wat zeggen de officiële deskundigen hierover ? 

Welnu, geen enkele van de toch tientallen zogezegde 'deskundigen' bij zowel het Centers for 
Disease Control (CDC) en/of  de Food and Drug Administration (FDA) ogenschijnlijk gewijd aan 
COVID-19 crisis en de veiligheid van de vaccins, heeft geprobeerd om de enorme toename van het 
aantal sterfgevallen gemeld aan VAERS als gevolg van de COVID-19 injecties uit te leggen of te 
analyseren, of deze zelfs maar genoemd. De stilte is veelzeggend. 

Maar het is ook niet zo dat de overlijdensrapporten van VAERS precies worden verborgen.  

De VAERS gegevens zijn vrij beschikbaar voor het publiek. En als u deze om een bepaalde reden niet 
kan of wil opzoeken kunt u de CDC’s COVID-19 Vaccine Death Count online volgen, die regelmatig 
wordt bijgewerkt.  

Eén artikel (1) werd gevonden dat melding maakt van VAERS-sterftecijfers over COVID-19 vaccins. De 
hoofdauteur was Julianne Gee, van het CDC’s COVID-19 Response Team, en het artikel betrof de 
veiligheidscontrole gedurende de eerste maand (14 december tot 13 januari).  

De auteurs zeggen dat er die maand 113 sterfgevallen (dus op 1 maand) werden gemeld bij VAERS 
als gevolg van de COVID-19 vaccins. Dat zijn schokkend harde cijfers, ze hebben dat aantal blijkbaar 
nooit vergeleken met historische VAERS gemiddelden want dat aantal ligt schrikbarend hoger dan 
het historisch gemiddelde van 12 doden per maand, toen ze besloten dat laatste maar niet te 
vermelden.  

Vreemd genoeg impliceerden de auteurs dat het aantal VAERS-sterfgevallen wees op een veilig 
vaccin, omdat er veel minder sterfgevallen aan VAERS werden gemeld dan zij hadden verwacht bij 
mensen die het vaccin hadden gekregen. Is dat logisch ? 

Ik hoop dat u “nee” hebt gezegd, want het is niet logisch.  

De VAERS-gegevens ondersteunen de hypothese, die wel eens wordt geopperd, als zouden de 
toevallige sterfgevallen onder ouderen en zwakken (velen in instellingen voor langdurige zorg) 
hebben geleid tot een toename van het aantal vermoedelijke sterfgevallen als gevolg van vaccinatie, 
gewoon niet. Ten eerste omdat alle leeftijdsgroepen – niet alleen de senioren – een dramatische 
toename kenden van het aantal VAERS-doden ten gevolge van COVID-19 vaccins, zoals blijkt uit de 
onderstaande grafieken. De rode lijn geeft de gerapporteerde sterfgevallen door COVID-19 vaccins 
weer, en de groene lijn de andere vaccins. Over de hele linie is er in alle leeftijdsgroepen een 
dramatische toename van sterfgevallen gemeld aan VAERS als gevolg van de COVID-19 injecties – 
zelfs in de groep onder de 18 jaar, die (tot nu toe) zeer weinig COVID-19 injecties heeft gehad. 



 

Ten tweede is de stijging van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep 65+ zo enorm dat een 
toevallige dood, hoe ziekelijk deze populatie ook moge zijn, gewoon geen voldoende en plausibele 
verklaring lijkt. Ouderen en zieken in instellingen voor langdurige zorg zijn immers vaak het doelwit 
van griepprik-campagnes. 

Wat doet VAERS en de mensen die zich ermee bezighouden de hele dag ? 

VAERS is een “hypothese genererend systeem“ dat “potentiële veiligheidsrisico’s van vaccins 
identificeert die kunnen worden bestudeerd in robuustere datasystemen”. VAERS gebruikt data 
verzameling om “…onevenredige meldingen van ongewenste voorvallen voor vaccins te 
identificeren, inclusief COVID-19 vaccin”. VAERS identificeert ook “paren van ongewenste vaccin-
voorvallen die ten minste tweemaal zo vaak zijn gemeld als verwacht voor een COVID-19-vaccin…”. 
(2) (Pagina’s 12-15) 

Gezien de enorme toename van sterfgevallen die bij VAERS zijn gemeld – geen bescheiden toename, 
maar een enorme, ongekende toename – is het onbegrijpelijk dat VAERS geen “onevenredige” 
rapportage zou ontdekken en zo de wielen in beweging zou zetten om de situatie te bestuderen “in 
robuuste datasystemen”. Maar er is geen aanwijzing dat iets dergelijks is gebeurd. 

Volgens de CDC: 

“VAERS heeft geen patronen ontdekt in de doodsoorzaak die zouden wijzen op een 
veiligheidsprobleem met COVID-19 vaccins”. 

Zelfs terwijl de rapporten over sterfgevallen in een verbazingwekkend tempo blijven binnenkomen, 
met tientallen en soms honderden per week, ondertussen gewoon op waarlijk Orwelliaanse wijze 
haar Death Count netjes up to date houdend. 

De enige manier waarop het mogelijk lijkt dat VAERS geen veiligheidsproblemen heeft ontdekt, is als 
VAERS in feite geprogrammeerd was om een zeer hoog aantal sterfgevallen te verwachten als gevolg 
van de COVID-19 vaccins – veel hoger dan het aantal verwachte sterfgevallen voor andere vaccins. 
Dat zou verklaren waarom VAERS geen “paren van ongewenste vaccin-voorvallen ontdekt die 
minstens tweemaal zo vaak werden gemeld als verwacht voor een COVID-19-vaccin.” 

 



Of worden er wel degelijk veiligheidsproblemen met de COVID-19 vaccins door VAERS ontdekt maar 
worden maar is dat onwelgekomen informatie. 

 

Wat is de huidige stand van zaken ? 

Uit de laatst beschikbare gegevens van de VAERS- database blijkt dat het totale aantal meldingen 
(inclusief buitenlandse en Amerikaanse) van sterfgevallen na COVID-vaccinatie, in alle 
leeftijdsgroepen, de 12.000 heeft overschreden. Dit heeft de Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, recentelijk laten weten, bericht Childrenshealthdefense.org. 

Uit de vrijgegeven gegevens blijkt dat tussen 14 december 2020 en 30 juli 2021 in totaal 545.338 (!!) 
bijwerkingen zijn gemeld aan VAERS, waaronder 12.366  (!!) sterfgevallen – een stijging van 426 ten 
opzichte van de voorgaande week. Er waren 70.105 meldingen van ernstig letsel, inclusief 
sterfgevallen, in dezelfde periode – een stijging van 7.003 ten opzichte van de week ervoor. 

Als de bij VAERS ingediende “buitenlandse meldingen” buiten beschouwing worden gelaten, werden 
in de VS 443.201 ongewenste bijwerkingen gemeld, waaronder 5.739 sterfgevallen en 35.881 
ernstige verwondingen. 

Van de 5.739 tot 30 juli gemelde sterfgevallen in de VS vond 13% plaats binnen 24 uur na vaccinatie, 
19% binnen 48 uur na vaccinatie en 34% bij mensen die binnen 48 uur na vaccinatie een begin van 
de symptomen kregen. 

De Amerikaanse gegevens van deze week voor 12- tot 17-jarigen laten zien : 

 

15.741 bijwerkingen, waarvan 947 als ernstig zijn beoordeeld en 18 sterfgevallen zijn gemeld. Twee 
van de negen sterfgevallen waren zelfmoorden. 

Tot de meest recente gemelde sterfgevallen behoren een 15-jarige jongen (VAERS I.D. 1498080) die 
eerder COVID had gehad, bij wie in mei 2021 cardiomyopathie werd vastgesteld en die overleed vier 
dagen na ontvangst van zijn tweede dosis Pfizer-vaccin op 18 juni, toen hij op het voetbalveld in 
elkaar zakte en een ventriculaire tachycardie kreeg; en een 13-jarig meisje (VAERS I.D. 1505250) dat 
overleed nadat ze een hartaandoening had gekregen na ontvangst van haar eerste dosis Pfizer-
vaccin. 

Andere sterfgevallen zijn twee 13-jarige jongens (VAERS I.D. 1406840 en 1431289) die twee dagen 
na ontvangst van een Pfizer-vaccin stierven, een 13-jarige jongen die stierf na ontvangst van 
Moderna (VAERS I.D. 1463061), drie 15-jarigen (VAERS I.D. 1187918, 1382906 en 1242573), vijf 16-
jarigen (VAERS I.D. 1420630, 1466009, 1225942, 1475434, en 1386841) en drie 17-jarigen (VAERS 
I.D. 1199455, 1388042 en 1420762). 

2.323 meldingen van anafylaxie onder 12- tot 17-jarigen met 99% van de gevallen toegeschreven 
aan het vaccin van Pfizer. 

406 meldingen van myocarditis en pericarditis (hartontsteking) waarvan 402 gevallen 
toegeschreven kunnen worden aan het vaccin van Pfizer. 



77 meldingen van bloedstollingsstoornissen, waarbij alle gevallen zijn toegeschreven aan Pfizer. 

De totale VAERS-gegevens van deze week in de VS, van 14 december 2020 tot 30 juli 2021, voor alle 
leeftijdsgroepen samen, laten zien: 

 

21% van de sterfgevallen was gerelateerd aan hartaandoeningen. 

54% van de overledenen was man, 43% was vrouw en in de overige overlijdensrapporten werd het 
geslacht van de overledene niet vermeld. 

De gemiddelde leeftijd bij overlijden was 73,2 jaar. 

Vanaf 30 juli meldden 2.636 zwangere vrouwen bijwerkingen in verband met COVID-vaccins, 
waaronder 912 meldingen van miskraam of vroeggeboorte. 

Van de 2.533 gemelde gevallen van Bell’s Palsy werd 50% toegeschreven aan Pfizer-vaccinaties, 
43% aan Moderna en 6% aan J&J. 

483 meldingen van Guillain-Barré-syndroom, waarbij 40% van de gevallen werd toegeschreven aan 
Pfizer, 35% aan Moderna en 24% aan J&J. 

121.452 meldingen van anafylaxie, waarbij 44% van de gevallen werd toegeschreven aan het vaccin 
van Pfizer, 48% aan Moderna en 8% aan J&J. 

8.048 meldingen van bloedstollingsstoornissen. Hiervan werden 3.428 meldingen toegeschreven 
aan Pfizer, 2.910 meldingen aan Moderna en 1.665 meldingen aan J&J. 

2.018 gevallen van myocarditis en pericarditis, waarvan 1.275 gevallen werden toegeschreven aan 
Pfizer, 667 gevallen aan Moderna en 71 gevallen aan het COVID-vaccin van J&J. 
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4.       There were a lot of “unknown age” VAERS death reports—sometimes dozens or even hundreds 
per year. Therefore, 1/3 of the unknown age reports were added to each of the 3 age groups of 0-17, 
18-64 and 65+. 

 

5.       US Census Bureau data was used for the years 2014-2020. For 2021, the 2020 population 
estimates were used. 
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"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016&tid=ACSST1Y2016.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016&tid=ACSST1Y2016.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016&tid=ACSST1Y2016.S0101"tid=
ACSST1Y2016.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016&tid=ACSST1Y2016.S0101"tid=
ACSST1Y2016.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016&tid=ACSST1Y2016.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016&tid=ACSST1Y2016.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016&tid=ACSST1Y2016.S0101"tid=
ACSST1Y2016.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016&tid=ACSST1Y2016.S0101"tid=
ACSST1Y2016.S0101 

 

9.       2017: https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"HYP
ERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101" 



HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"HYP
ERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 



"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101"tid=
ACSST1Y2017.S0101 

 

10.   2018: https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"HYP
ERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 



"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"HYP
ERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101"tid=
ACSST1Y2018.S0101 

 

11.   2019: https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"HYP
ERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 



"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"HYP
ERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=



ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101" 
HYPERLINK "https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020 HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"& 
HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101" HYPERLINK 
"https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101"tid=
ACSST1Y2019.S0101 

 

12.   2020: https://www.census.gov/data/tables/2020/demo/popest/2020-demographic-analysis-
tables.html 

 

13.   Age data was consolidated into 3 uniform groups of Age 0-17, Age 18-64 & Age 65+. The Census 
Bureau uses a 0-19 age range, and no adjustments were made for that. 

 

14.   The CDC’s estimated rate of flu vaccination for 2010-2020 was used to estimate the rate of all 
vaccinations. https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1920estimates.htm 

 

15.   % vaccinated in each age group for flu was used to estimate the rate of vaccination per the 
CDC’s vaccine schedule for non-COVID-19 vaccines. 

 

16.   Minimum recommended vaccines for each age group were divided among the years in the age 
group to estimate yearly vaccine consumption: 

 

17.   Age 0-17: 18 flu shots + 35 other shots = 53 / 18 = 2.94 per year. 

 

18.   Age 18-64: 45 yrs, 45 flu shots + 12 more recommended for everyone (18 more for some) = 45 + 
12 = 57 / 45 = 1.24 per year. 

 

19.   Age 65+: 15 yrs: 15 flu shots + 5 more recommended for all (18 more recommended for some) =  
15 + 5 = 20 / 15= 1.33 per year. 

 



20.   CDC’s child and adolescent vaccine schedule: 
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html 

 

21.   CDC’s adult vaccine schedule: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html 

 

22.   For COVID-19 vaccines I used the total # administered in each age group and estimated 5% were 
given in 2020 and 95% were given in 2021. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-
demographic 

 

 

We hebben dus helaas niet lang hoeven te wachten op de bijwerkingen.  

Afgelopen weken bereikten in alarmerend tempo ons nog meer bijzonder verontrustende berichten 
over de vermoedelijke gevolgen van de inenting met de covid-vaccins.  

Het is intussen bekend dat er opvallend veel cases zijn van myo- en pericarditis bij jongeren onder de 
30 na vaccinatie met mRNA-vaccins (23, 24, 25).  Willen we dit voor onze kinderen ? 

Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft inmiddels een nieuwe 
bloedziekte toegevoegd aan de potentiële bijwerkingen van het vaccin van AstraZeneca  – het 
Capillair Lek Syndroom. 

Het EMA heeft het syndroom toegevoegd aan de lijst van mogelijke bijwerkingen van de COVID-19 
injectie van AstraZeneca, terwijl de regelgevende instantie ook meldingen van hartontsteking bij 
ontvangers van het vaccin onderzoekt. 

Het Capillair leak syndrome is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijke 
opflakkeringen van massale lekkage van plasma uit bloedvaten naar naburige lichaamsholten en 
spieren. Dit resulteert in een scherpe daling van de bloeddruk, wat kan leiden tot pijn, misselijkheid 
en vermoeidheid of, in het ergste geval, orgaanfalen, beroertes en de dood. 

Het bureau zegt dat het veiligheidscomité een grondige evaluatie heeft uitgevoerd van zes gemelde 
gevallen van de aandoening bij ontvangers van het AstraZeneca COVID-19 vaccin, waarvan tot eind 
mei meer dan 78 miljoen doses in de EU en het VK waren toegediend. 

“De meeste gevallen deden zich voor bij vrouwen en binnen vier dagen na de vaccinatie”, aldus het 
EMA. 

In een studie die op 29 juni in JAMA Cardiology werd gepubliceerd, beschreven Amerikaanse militaire 
artsen 23 gevallen van myocarditis bij voorheen gezonde mannen die de aandoening ontwikkelden 
binnen vier dagen na ontvangst van een COVID-vaccin. In totaal 23 mannelijke patiënten (22 die 
momenteel in het leger dienen en 1 gepensioneerde) met een mediane leeftijd van 25 jaar werden 



tussen januari en april 2021 beoordeeld op acute pijn op de borst na vaccinatie met een mRNA 
COVID-vaccin. 

Alle militairen waren voorheen gezond met een hoge mate van fitheid. Ze waren fysiek fit naar 
militaire maatstaven en hadden geen bekende voorgeschiedenis van hartaandoeningen, significante 
cardiale risicofactoren of blootstelling aan cardiotoxische middelen. 

Zeven militairen kregen het COVID-vaccin van Pfizer en 16 kregen het Moderna-vaccin. Elke patiënt 
had een definitieve diagnose van myocarditis zonder dat infectieuze, ischemische of auto-immuun 
etiologieën werden geïdentificeerd. De diagnoses werden beoordeeld en voldeden aan de CDC-
criteria (Centers for Disease Control and Prevention) voor waarschijnlijke myocarditis. 

Alle patiënten presenteerden zich met acute pijn op de borst en significant verhoogde cardiale 
troponinespiegels (10- tot 400-voudig van de bovengrenzen van hun respectievelijke 
referentiebereiken), waarbij de symptomen binnen 12 tot 96 uur na de COVID-vaccinatie optraden. 

Volgens de studie verwachtten de artsen acht of minder gevallen van myocarditis te vinden onder de 
436.000 mannelijke militairen die twee mRNA-doses hadden gekregen. Maar 20 militairen 
ontwikkelden een ontsteking na hun tweede dosis, waaronder 14 na de injectie van Moderna en zes 
na de injectie van Pfizer. Drie ontwikkelden myocarditis na hun eerste vaccin. 

Bij 16 patiënten verdwenen de cardiale symptomen binnen een week na het begin, maar zeven 
hadden nog steeds pijn op de borst ten tijde van de publicatie. 

De onderzoekers verklaarden dat, hoewel de werkelijke incidentie van myocarditis op dit moment 
onbekend is, het presentatiepatroon en het klinische beloop wijzen op een associatie met een 
ontstekingsreactie op vaccinatie. 

Het team concludeerde aldus dat meer aandacht voor myocarditis als een potentiële bijwerking 
van vaccinatie gerechtvaardigd is. 

Nog in een afzonderlijke studie, gepubliceerd in JAMA Cardiology op 29 juni, werden zeven gevallen 
van acute myocarditis onderzocht. Vier gevallen deden zich voor binnen vijf dagen na COVID-
vaccinatie tussen 1 februari en 30 april. 

Alle vier de patiënten hadden de tweede dosis van een mRNA-vaccin gekregen en presenteerden 
zich met ernstige pijn op de borst, hadden biomarker aanwijzingen voor myocardschade, werden 
in het ziekenhuis opgenomen en hadden testresultaten die consistent waren met myocarditis. 

"Het is mogelijk dat deze vier gevallen van acute myocarditis een zeldzame, potentiële bijwerking 
vertegenwoordigen die verband houdt met mRNA COVID-19 vaccinatie," schreven de onderzoekers. 
"De bevindingen uit het huidige rapport verhogen de mogelijkheid van een associatie tussen mRNA 
COVID-19 vaccinatie en acute myocarditis." 

 

In Israël werd recent ook al een mogelijk verband aangetoond tussen de Pfizer COVID-19 vaccinatie 
en een mogelijk dodelijke medische aandoening. Onderzoekers hebben een mogelijk verband 



vastgesteld tussen het vaccin en een plotse toename van het aantal gevallen van trombotische 
trombocytopenische purpura (TTP) – een zeldzame bloedaandoening, meldt thenewamerican.com. 

TTP is een zeldzame auto-immuunziekte die kan leiden tot de vorming van kleine bloedstolsels in het 
hele lichaam. De stolsels kunnen verhinderen dat het bloed de vitale organen, zoals het hart en de 
hersenen, kan bereiken. Bovendien kan de aandoening ertoe leiden dat te veel bloedplaatjes in het 
lichaam worden gebruikt, waardoor het bloed van het lichaam niet meer kan stollen wanneer dat 
nodig is. 

Artsen van het Institute of Hematology at Shamir Medical Center werden voor het eerst 
geattendeerd op het potentiële probleem toen zij een plotselinge toename van TTP-gevallen in Israël 
opmerkten – vier in één maand in tegenstelling tot twee of drie gevallen per jaar. 

Het medisch team heeft een “chronologisch verband” vastgesteld tussen de vaccinatie en het begin 
van de symptomen. De getroffenen zijn een combinatie van nieuwe patiënten en anderen bij wie 
eerder TTP was vastgesteld en bij wie de symptomen na een lange periode van remissie 
terugkwamen. 

Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid onderzoekt momenteel het probleem.  

Dr. Maya Koren-Michowitz, hoofdonderzoeker van het Hematology and the Translational Hemato-
Oncology Laboratory, heeft aanbevolen dat iedereen met een vroegere TTP diagnose zich alleen laat 
vaccineren na overleg met hun arts. 

“Artsen en patiënten moeten alert zijn op de klinische symptomen: zwakte vermoeidheid, 
neurologische stoornissen, bloedingen en pijn op de borst”, aldus het onderzoeksteam in een 
persbericht. 

Andere symptomen van TTP zijn paarsachtige blauwe plekken zonder duidelijke oorzaak, purpura 
genaamd; kleine rode of paarse vlekken die met huiduitslag kunnen worden verward; een gelige huid 
– ook geelzucht genoemd; een plotselinge bleke gelaatskleur; verwarring; en ernstige hoofdpijn. 

TTP had ooit een overlevingskans van slechts tien procent, maar door nieuwe behandelingen en 
vroege diagnoses is de overlevingskans vandaag de dag gestegen tot meer dan tachtig procent. 

Het is niet het eerste probleem dat zich voordoet met het Pfizer-vaccin, dat gebruik maakt van 
messenger RNA (mRNA)-technologie. Ook het Moderna-vaccin maakt gebruik van deze 
technologie. 

Een verband tussen COVID-vaccins en myocarditis werd in Israël al gemeld met een gevalstudie in 
februari waarbij een 19-jarige man betrokken was. 

Op 26 april lekten details uit van een rapport van het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid, 
waardoor deskundigen zich zorgen maakten over een mogelijk verband tussen het COVID-vaccin 
van Pfizer-BioNTech en myocarditis. 

Op 27 april meldde Reuters dat het Amerikaanse ministerie van Defensie 14 gevallen van 
hartontsteking onderzocht bij mensen die waren gevaccineerd via de gezondheidsdiensten van het 
leger. 



In een voorlopig rapport van een Israëlische commissie die belast is met het toezicht op de 
bijwerkingen van vaccins, werden maar liefst  62 gevallen van myocarditis gevonden, waaronder 2 
sterfgevallen, bij mensen die het Pfizer-vaccin hadden gekregen. 56 gevallen deden zich voor na de 
tweede dosis van het vaccin, en 55 gevallen deden zich voor bij mannen - de meesten tussen de 18 
en 30 jaar oud. 

De twee patiënten die stierven waren naar verluidt gezond totdat ze het vaccin kregen en hadden 
geen reeds bestaande aandoeningen. 

Begin juni stelden onderzoekers in Israël voor het eerst een “meer dan waarschijnlijk verband vast 
tussen het ontvangen van de tweede dosis van het (Pfizer) vaccin en het optreden van myocarditis 
bij mannen tussen 16 en 30 jaar”. 

Op 2 juni bevestigden Israëlische gezondheidsfunctionarissen een vermoedelijk verband tussen het 
COVID-vaccin van Pfizer en tientallen gevallen van hartontsteking bij jonge mannen na de tweede 
dosis 

Later in de maand bevestigden Amerikaanse functionarissen dat er een mogelijk verband bestond 
tussen mRNA-vaccins en een verhoogd aantal myocarditis en pericarditis gevallen – ontsteking van 
de hartspier of ontsteking van de spieren rond het hart, voornamelijk bij jonge mannen. 

Op basis van een rapport van 24 mei van de CDC's Advisory Committee on Immunization Practices 
(ACIP) 'COVID-19 Vaccine Safety Technical Work Group' (VaST), heeft de CDC op 1 juni haar website 
bijgewerkt met de volgende tekst: 

"Gegevens van VAERS [Vaccine Adverse Events Reporting System] tonen aan dat in het venster van 30 
dagen na dosis 2 mRNA COVID-19 vaccinatie, er een hoger aantal waargenomen dan verwachte 
myocarditis/pericarditis gevallen was bij 16-24-jarigen." 

Het veiligheidspanel erkende in die periode meer dan 1.200 gevallen van myocarditis of pericarditis 
bij 16- tot 24-jarigen die een mRNA COVID-vaccin hadden gekregen, meestal bij mannen na de 
tweede dosis. 

De CDC had vervolgens voor 18 juni een “spoedvergadering” ingepland om de nieuwe bevindingen 
te bespreken, maar die vergadering werd uitgesteld vanwege een nieuwe feestdag 'Juneteenth 
National Independence Day', kwestie van prioriteiten .. 

De VS gezondheidsautoriteit CDC gaf uiteindelijk toe meer hartontsteking gevallen te hebben 
gevonden dan verwacht bij jonge volwassenen na COVID-19 vaccinaties. 

Op 10 juni erkende het adviescomité van de CDC een hoger dan verwacht aantal gevallen van 
hartontsteking bij 16- tot 24-jarigen die onlangs een tweede dosis van de Pfizer en Moderna COVID 
vaccins hadden gekregen. 

(cfr. VRBPAC-06.10.21-Meeting-Presentation-COVID19-Vaccine-Safety-Updates) 

Op 23 juni meldde het ACIP vervolgens dat er een "waarschijnlijke associatie" was van "milde" 
hartontsteking bij adolescenten en jongvolwassenen na vaccinatie met een mRNA COVID-vaccin en 
dat een waarschuwingsverklaring gerechtvaardigd was. 



De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft op 28 juni dan uiteindelijk een 
waarschuwing toegevoegd aan de informatiebladen van Pfizer en Moderna waarin wordt gewezen 
op een verhoogd risico van myocarditis en pericarditis na vaccinatie. 

De bewijzen tussen (fatale) hartaandoeningen en hart -en vaataandoening in het algemeen, ook 
onder jonge mensen, als gevolg van mRNA Covid- 19 vaccinatie stapelen zich dus op en zijn nog 
moeilijk te ontkennen. 

Dergelijke berichten variëren van COVID-19 uitbraken binnen verzorgingstehuizen na een volledige 
vaccinatie- ronde met milde lichamelijke klachten variërend van lichte pijn op de injectieplaats, lichte 
koorts, allergische reacties tot zeer ernstige fysieke klachten zoals anafylactische shock, 
bloedklonters, hartfalen, pericarditis en ernstige neurologische klachten zoals (blijvende) 
verlammingsverschijnselen of epilleptische toevallen, tot zelfs het overlijden van de gevaccineerde 
persoon. Opvallend is dat deze vastgestelde feiten telkenmale binnen een relatief kort tijdsbestek na 
vaccinatie zijn opgetreden.  

De gemelde feiten zijn dermate groot in aantal en ernst (met soms dodelijke afloop) dat er van 
toeval geen sprake meer kan zijn. In die mate zelfs, dat in het bijzonder het AstraZeneca covid- 
vaccin tijdelijk niet meer mocht worden gebruikt en in sommige landen zelfs tijdelijk werd gestaakt of 
verboden werd.  

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en de 
opgetreden schade steeds eenvoudiger zal kunnen worden aangetoond. Veel wetenschappelijke 
studies wijzen nu al in die richting. De komende periode zullen wij toenemende schadegevallen 
verder in kaart brengen.   

In ieder geval wordt op basis van reeds verricht wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker hoe 
potentieel schadelijk het Pfizer/BioNTech vaccin, het AstraZeneca- vaccin en de overige covid- 
vaccins in werkelijkheid zijn.  

Uitgebreid onderzoek in Israël heeft reeds aangetoond dat er een mogelijk verband bestaat tussen 
de vaccinatie met het BioNTech/Pfizer vaccin en de ontwikkeling van een hartspierontsteking bij 
met name jonge mannen (Myorcarditis).(2*)  

Ook de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft gewaarschuwd voor de risico’s die 
kleven aan het BioNTech/Pfizer vaccin, nadat het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
had vastgesteld dat er een waarschijnlijk verband bestaat tussen het vaccin en de opgetreden 
hartspierontsteking bij jongeren.(3*)  

Deze bijwerkingen zijn inmiddels ook bekend bij bijv. het Nederlandse Lareb (waar men klaarblijkelijk 
wel in staat is om notities te nemen). (4*)   

Het Lareb in Nederland heeft immers van een toenemend aantal gevaccineerden na vaccinatie met 
het BioNTech/Pfizer vaccin meldingen ontvangen over lichamelijke klachten als pijn op de borst, 
benauwdheid en hartkloppingen. Op basis hiervan is recentelijk bepaald dat de ontsteking van de 
hartspier en het hartzakje als erkende bijwerking van het vaccin in de bijsluiter dient te worden 
opgenomen. 



Het valt te verwachten dat de schadelijke effecten van de vaccins zich verder zullen opstapelen. Niet 
voor niets doet een toenemend aantal vooraanstaande deskundigen de oproep om per direct te 
stoppen met de toediening van het BionTech/Pfizer vaccin. Zelfs de voormalig Vice- President en 
Chief of Science van Pfizer zelf (!), Dr. Mike Yeadon, wijst op de gevaren van de toediening van dit 
vaccin bij kinderen. Volgens de heer Yeadon is onvoldoende voorafgaand onderzoek gedaan naar 
de risicovolle effecten ervan. Gezien de toegepaste mRNA technologie, is de heer Yeadon zelfs van 
mening dat het gebruik van het woord vaccin niet gepast is.(5*) 

Een toenemend aantal deskundigen noemt het inmiddels geen vaccin meer.  

Het is onbegrijpelijk waarom de overheid en de media hun ogen sluiten  voor deze feiten. Daar 
waar de overheid en de media gedurende anderhalf jaar iedere gelegenheid te baat heeft genomen 
om zoveel mogelijk optredende lichamelijke klachten en overlijdens te verbinden aan COVID-19, laat 
diezelfde media het thans massaal afweten. Gelukkig ontstaat desondanks ook stilaan meer 
berichtgeving hierover in de (nog voornamelijk buitenlandse) reguliere media.  

Onze Belgische media doet er vooralsnog het zwijgen toe. Zo verscheen recent nog een artikel van de 
Global Times ‘Western media should investigate deaths and serious injuries related to Pfizer 
vaccine’ d.d. 6 maart 2021.10 Voormeld artikel gaat in op de klokkenluidersverklaring van een 
verzorger in een Duits verzorgingstehuis, waarbij maar liefst 25% (!) van de patiënten kwam te 
overlijden kort na vaccinatie met het BioNTech/Pfizer vaccin. Deze casus wordt momenteel nog 
nader onderzocht door een Duitse advocaat, met het oog op het ondernemen van juridische 
stappen.  

Verder uitten verschillende studies ook een zeer grote bezorgdheid over het ontstaan van ADE 
(Antibody Dependent Enhancement).   

Voor de vaccins op de markt kwamen werd er in de medische vakliteratuur al gewaarschuwd voor 
het mogelijk ontstaan van ADE, het ontwikkelen van een overreactie van het immuunsysteem wat 
kan leiden tot superverspreiding met risico op overlijden. SARS, MERS en RSV delen dezelfde 
genoomstructuur als SARS-COV-2. Het ontwikkelen van vaccins voor SARS, MERS en RSV werd na vijf 
jaar stilgelegd door het risico op ADE. De vaccins bereikten nooit de markt (27, 28, 29, 30). 

De resultaten van een studie die in het International Journal of Clinical Practice is gepubliceerd bijv., 
tonen aan dat er voldoende literatuur beschikbaar is om vast te stellen dat Covid-19 vaccins het 
risico op ernstigere ziekten verhogen en dat de ontvangers voordat ze zich laten vaccineren van alle 
risico’s op de hoogte moeten worden gebracht. De wetenschappers concludeerden dat vaccins een 
infectie kunnen verergeren door een proces dat antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) wordt 
genoemd en dat de risico’s geheim worden gehouden in klinische testprotocollen en 
toestemmingsformulieren. 

Amerikaanse wetenschappers hebben een onderzoek uitgevoerd om te bepalen of er voldoende 
literatuur bestaat om van clinici te eisen dat ze het specifieke risico onthullen dat Covid-19 vaccins 
een ziekte kunnen verergeren bij blootstelling aan een problematisch  of circulerend virus. 

De studie werd uitgevoerd door Timothy Cardozo van het Department Biochemie en Moleculaire 
Farmacologie, NYU Langone Health, New York en Ronald Veazey van de afdeling Vergelijkende 



Pathologie, afdeling Pathologie en Laboratoriumgeneeskunde, Tulane University School of 
Medicine, Tulane National Primate Research Center, Covington, LA. 

De wetenschappers beoordeelden gepubliceerde literatuur om preklinisch en klinisch bewijs te 
identificeren. Klinische testprotocollen voor Covid-19 vaccins werden ook beoordeeld om te bepalen 
of de risico’s op de juiste manier werden onthuld. 

De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het International Journal of Clinical Practice. 

“Covid-19 vaccins die ontworpen zijn om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen 
ontvangers van vaccins sensibiliseren voor ernstigere ziekten dan wanneer ze niet gevaccineerd 
zouden zijn". 

Vaccins voor SARS, MERS en RSV zijn nooit goedgekeurd en de gegevens die bij de ontwikkeling en 
het testen van deze vaccins zijn gegenereerd, wijzen op een ernstig werktuiglijk probleem : dat 
vaccins die empirisch zijn ontworpen volgens de traditionele aanpak (bestaande uit de 
ongewijzigde of minimaal gewijzigde coronavirus viral spike om neutraliserende antilichamen op 
te wekken), of ze nu bestaan uit eiwitten, virale vectoren, DNA of RNA en ongeacht de 
afgiftemethode, de Covid-19 ziekte kunnen verergeren via een antilichaam-afhankelijke 
versterking (ADE). 

Dit risico wordt afdoende verdoezeld in klinische onderzoeksprotocollen en toestemmingsformulieren 
voor lopende Covid-19 vaccinatiestudies, zodat het onwaarschijnlijk is dat de patiënt dit risico goed 
begrijpt, waardoor werkelijk geïnformeerde toestemming van de proefpersonen in deze studies 
niet nodig is”. 

De wetenschappers bevelen aan deze risico’s van ADE bekend te maken aan degenen die worden 
gevaccineerd. 

Bovenstaande studie staat niet alleen. Er is nog een studie verschenen waar een een overwicht 
gevonden werd van antilichamen na vaccinatie met mRNA-preparaten, die deze ADE kunnen 
veroorzaken. (bron : tkp.at) 

Eerdere pogingen om een vaccin tegen SARS-CoV-1 te produceren mislukten voor een groot deel 
omdat zij in feite het risico van ernstiger ziekte en overlijden na besmetting verhoogden. Dit was te 
wijten aan de zogeheten infectiebevorderende antilichamen (ADE – antibody dependent 
enhancement).  

De studie werd uitgevoerd in samenwerking met de Icahn School op Mount Sinai, New York, onder 
leiding van prof. Florian Krammer en de Washington University School of Medicine, St. Louis, onder 
leiding van prof. Ali H. Ellebedy. 

De belangrijkste resultaten tonen aan dat de antilichaamresponsen na SARS-CoV-2 mRNA-vaccinatie 
gericht zijn tegen het Receptor Bindingsdomein (RBD), NTD en S2 spike-eiwit. SARS-CoV-2 mRNA-
vaccinatie genereert echter een hoog percentage niet-neutraliserende antilichamen, die 
verantwoordelijk zijn voor het ADE-probleem. Kruisreactieve antilichamen tegen seizoensgebonden 
β-coronavirussen worden ook veroorzaakt door vaccinatie – een bewijs dat het “nieuwe” coronavirus 
lang niet zo nieuw is als permanent werd beweerd. 



Infectiebevorderende antilichamen zijn antilichamen die zich aan het oppervlak van virussen binden 
maar deze niet neutraliseren, waardoor de opname van het virus in een cel wordt bevorderd en de 
verspreiding en vermenigvuldiging van het virus worden gestimuleerd. Deze eigenschap is bijzonder 
ernstig als de virussen daardoor zelfs immuuncellen, zoals macrofagen, kunnen aanvallen en voor 
hun eigen voortplanting kunnen gebruiken. 

Bindende antilichamen overheersen neutraliserende 

In deze studie werden door vaccinatie geïnduceerde polyklonale antilichamen geprofileerd van 
personen die een SARS-CoV-2 spike mRNA-vaccin hadden ontvangen. De polyklonale 
antilichaamresponsen bij gevaccineerde personen waren robuust en vergelijkbaar met of overtroffen 
die welke werden waargenomen na een natuurlijke infectie. De verhouding van bindende tot 
neutraliserende antilichamen was echter aanzienlijk groter na vaccinatie dan na natuurlijke infectie, 
en op monoklonaal niveau bleek de meerderheid van de door vaccinatie geïnduceerde antilichamen 
geen neutraliserende activiteit te hebben. Ze kunnen dus precies deze ADE veroorzaken, maar dat 
hoeft niet. Dit kan van individu tot individu sterk verschillen, net zoals de immuunrespons van 
persoon tot persoon verschilt. 

De onderzoekers maken in de inleiding een interessante opmerking : 

“Polyklonale antilichaamresponsen tegen het spike-eiwit van het virus in serum en in mindere mate 
op mucosale oppervlakken zijn goed gekarakteriseerd wat betreft hun kinetiek, bindingscapaciteit en 
functionaliteit. Evenzo zijn er bemoedigende gegevens gepubliceerd over zowel de 
plasmablastrespons als de geheugen B-celrespons die door SARS-CoV-2-infectie wordt geïnduceerd. 
Immuunresponsen op SARS-CoV-2-vaccinatie, ook op mRNA-gebaseerde vaccins, zijn minder goed 
bestudeerd, aangezien deze vaccins pas in de laatste maanden van 2020 beschikbaar zijn gekomen”. 

Maar de mRNA-vaccins, hoewel niet goed bestudeerd, worden met honderden miljoenen tegelijk 
toegediend. 

Ervaring met infectie-verhogende antilichamen 

Wetenschappers vrezen al lang dat bijwerkingen en sterfgevallen onmiddellijk na de injecties niet het 
enige probleem zullen zijn. Er zijn auto-immuunziekten opgedoken die op lange termijn ziekte en 
dood zullen veroorzaken. Gezien de bevindingen van de nieuwe studie zou met name ADE een groter 
probleem kunnen worden. 

De normale dierstudies werden overgeslagen. Dit is verrassend omdat bekend is dat er problemen 
zijn met het Corona-vaccin bij dieren. Deze worden veroorzaakt door de bindende antilichamen die 
het virus onzichtbaar kunnen maken voor de afweercellen en zo de ziekte kunnen doen toenemen. 

Zo verklaarde een Oostenrijkse dierenarts het: 

“Covid-19 lijkt bijna op FIP in ons land! In Feline Infectieuze Peritonitis (ook veroorzaakt door een 
coronavirus) zijn er deze infectie-versterkende antilichamen en ik ben toen gestopt met het opnieuw 
vaccineren van katten vanwege de verhoogde incidentie van ernstige ziekte”. 

Uit vele studies blijkt dat ADE een hardnekkig probleem is bij coronavirussen in het algemeen en 
SARS-gerelateerde virussen in het bijzonder. ADE is een ernstig probleem gebleken bij coronavirus-



vaccins, en dit is de voornaamste reden waarom veel van deze vaccins in eerdere vitro- of 
dierproeven zijn mislukt. 

Een Vaccinatie vraag 

Overigens zijn er ook slechte ervaringen opgedaan met vaccins tegen het dengue-virus. Professor 
Romeo F. Quikano van het Departement Farmacologie en Toxicologie van het College of Medicine 
van de Universiteit van de Filippijnen in Manilla heeft in een lang artikel het dengue-vaccin-fiasco in 
de Filippijnen belicht. Het gevolg was dat veel van de gevaccineerden leden of stierven na een 
mislukt massaal vaccinatieprogramma. Volgens de hoofdpatholoog van het bureau van de 
procureur-generaal waren op 18 februari 2020 153 van de met Dengvaxia gevaccineerde mensen 
overleden. 

Ervaring met eerdere SARS-vaccins 

De SARS-ervaring had ons veel nuttige ervaringen moeten opleveren. SARS-Cov-2 is vrij nauw 
verwant aan het SARS-coronavirus uit 2003. In dit geval waren de belangrijkste bevindingen dat 
coronavirus-vaccins daadwerkelijk ADE kunnen veroorzaken. Er waren problemen na immunisatie 
met een nucleoproteïne-gericht vaccin, maar ADE werden ook aangetroffen bij sommige van de 
spike-eiwit-gerichte vaccinkandidaten. 

Vaccins op verocelkweek tegen SARS-CoV-1 met geïnactiveerde hele virussen vertoonden echter 
geen ADE, zoals blijkt uit een studie van medewerkers van Baxter uit Orth a.d. Donau, Neder-
Oostenrijk: 

A double-inactivated whole virus candidate SARS coronavirus vaccine stimulates neutralising and 
protective antibody responses [PubMed] 

In de studie wordt er echter op gewezen dat andere vaccins heel goed enorme ADE-problemen 
kunnen hebben gehad. 
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-) Effectiviteit van het vaccin in het geheel niet bewezen 

In theorie heeft de ontwikkeling van een vaccin tot doel om bescherming te bieden tegen een 
virusinfectie. Logischerwijs volgt hieruit dat er dan sprake is van een virus dat uit een patiënt of via 
grondig klinisch onderzoek ook daadwerkelijk is geïsoleerd. Een dergelijk virus- isolaat dient met 
andere woorden als basis om te kunnen komen tot de ontwikkeling van een effectief beschermend 
vaccin. 

Het is echter geen geheim dat de internationale wetenschap er nog steeds niet in is geslaagd om 
het COVID 19 virus als zodanig te isoleren. Ondanks verschillende claims via het internet dat dit wel 
het geval zou zijn, is het wetenschappelijk bewijs daartoe nooit geleverd. Ook de Belgische overheid 
is tot op heden niet in staat gebleken om het tegendeel aan te tonen. Voor zover dit inmiddels wel 
het geval zou zijn, nodigen wij u uit om het bewijs hiervan te leveren. Wij verwachten evenwel dat u 
hierin niet zult slagen.  

Vermits 'het corona- virus' de absolute premisse is waarop heel het overheidsbeleid ten aanzien van 
de corona- crisis is gebaseerd met de corona- maatregelen op kop en de pandemiewet als sluitstuk, 
maar het bewijs voor dit virus niet geleverd kan worden, opereert de Overheid in de volstrekte 
illegaliteit.  

Kortom, naast het feit dat de Belgische burger al anderhalf jaar op een wetenschappelijk gezien 
onzinnige manier wordt getest op ‘iets’ waarvan niet duidelijk is op wat men precies test, wordt 
diezelfde burger vervolgens geïnjecteerd met een experimenteel vaccin dat tegen dit ‘iets’ effectieve 



bescherming zou moeten bieden. Gezien echter het ontbreken van een virus- isolaat is niet 
duidelijk op basis waarvan het BioNTech/Pfizer vaccin precies is ontwikkeld en waartegen het 
vaccin concreet bescherming biedt. 

Mocht het BioNTech/Pfizer vaccin of eender welk vaccin dan al enige bescherming bieden, dan geldt 
dat de effectiviteitsgraad niet bijzonder hoog is. Niet voor niets stuurt de fabrikant van het vaccin 
nu reeds aan op het in de toekomst plaatsen van een derde prik en van zogeheten jaarlijkse 
‘boostershots’, dit om de effectiviteitsgraad tegen het COVID-19 virus en mutanten ervan te 
kunnen waarborgen.(6*) 

Een artikel dat op 20 april 2021 in het medisch wetenschappelijk tijdschrift 'The Lancet' is 
gepubliceerd schetst een heel ander beeld van de effectiviteit van het BioNTech/Pfizer vaccin. Op 
grond van een uitgevoerde studie is de beschermingsgraad oftewel de ‘absolute risk reduction’ 
(ARR) van het vaccin slechts op 0,84% geschat.(7*)  

De Pharmaceutische bedrijven liegen de overheid en de bevolking dus voor. Je hebt absolute en 
relatieve bescherming. De absolute bescherming ligt dus, volgens deze studie, maar tussen de 0,8% 
- 1,3%.  

Dat is bedroevend laag. In verhouding tot het risico op de mogelijk ernstige bijwerkingen kan je 
niet anders dan concluderen dan dat het vaccin totaal zinloos is, schadelijk zelfs. 

Bekijken wij opnieuw het Summary of Product Charasteristics (8*) ten aanzien van het vaccin, dan 
blijkt hieruit dat over de effectieve bescherming van het BioNTech/Pfizer vaccin in werkelijkheid 
weinig bekend is. Zo stelt het document (pag. 4): 

“The efficacy, safety and immunogenicity of the vaccine has not been assessed in immunocompro 
mised individuals, including those receiving immunosuppressant therapy. The efficacy of Comirnaty 
may be lower in immunosuppressed individuals.” 

en 

“The duration of protection afforded by the vaccine is unknown as it is still being determined by 
ongoing clinical trials.”  

en  

“As with any vaccine, vaccination with Comirnaty may not protect all vaccine recipients. Individuals 
may not be fully protected until 7 days after their second dose of vaccine.” 

Hiermee geeft de fabrikant zelf letterlijk aan dat de veiligheid en effectiviteit van het 
BioNTech/Pfizer vaccin niet getest is bij personen met een verzwakt immuunsysteem, dat niet 
bekend is hoe lang het vaccin daadwerkelijk bescherming biedt - aangezien dit uit lopende 
onderzoeken nog moet blijken- en dat het vaccin mogelijk niet alle gevaccineerden beschermt. (!) 

Bovenstaande feiten halen de stelling van de Overheid, dat het COVID-19 vaccin, de kinderen en 
hierdoor weer anderen een effectieve bescherming zou bieden tegen een toekomstige virusgolf, 
volledig onderuit.  

 



-) Vaccin zinloos en onnodig 

Afgezien van het feit dat het BioNTech/Pfizer vaccin niet bewezen veilig en effectief is, geldt dat de 
toediening ervan aan gezonde kinderen volstrekt zinloos en onnodig is.  

De toediening van de vaccins aan de moeder van het nog ongeboren kind is ronduit levensgevaarlijk 
en in veel gevallen dodelijk voor het kind. Officiële gegevens vrijgegeven door de Britse regering 
tonen aan dat Covid-19 vaccins extreem dodelijk zijn voor ongeboren baby’s. Het laatste rapport 
over het Yellow Card Scheme van de Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA), 
van 9 december 2020 tot 7 maart 2021, onthulde een enorme toename van 366 % (!!) in het aantal 
miskramen dankzij de mRNA- injecties. 

Dit is het zevende rapport van deze aard dat door de MHRA wordt vrijgegeven en het toont duidelijk 
aan dat Covid-19 vaccins levensgevaarlijk zijn, vooral voor zwangere vrouwen. Er zijn ook geen 
wetenschappelijke gegevens die erop wijzen dat de experimentele Covid-19 injecties veilig of 
effectief zijn voor zwangere vrouwen, wel in tegendeel en toch blijven artsen en 
gezondheidsautoriteiten de vaccins aanraden aan aanstaande moeders, met als gevolg dat velen van 
hen hun ongeboren kind verliezen. 

De Britse regering heeft zwangere vrouwen reeds gewaarschuwd dat zij de prik misschien beter niet 
kunnen nemen, omdat er “geen of beperkte” gegevens zijn waaruit blijkt dat de prik veilig of 
doeltreffend is bij zwangere vrouwen. “Er is geen onderzoek gedaan naar de toxiciteit voor de 
voortplanting bij dieren”, aldus de Britse regering, die eraan toevoegt dat de Covid-19 prik “niet 
wordt aanbevolen tijdens de zwangerschap”. 

Desondanks worden de vaccins nog steeds toegediend. “Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd moet 
zwangerschap worden uitgesloten voordat zij worden gevaccineerd”, voegde de regering eraan toe, 
waarmee zwangere vrouwen duidelijk worden afgeschrikt om het vaccin te nemen. “Bovendien 
moeten vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden geadviseerd om zwangerschap te vermijden 
gedurende ten minste 2 maanden na hun tweede dosis”. 

De Britse regering waarschuwde ook vrouwen die al bevallen zijn maar nog borstvoeding geven om 
het vaccin te vermijden omdat het momenteel onbekend is of de experimentele gentherapie 
chemicaliën al dan niet worden uitgescheiden in hun moedermelk. “Een risico voor de pasgeborenen 
/ zuigelingen kan niet worden uitgesloten”, staat in de waarschuwing. “COVID-19 mRNA 
(boodschapper RNA) vaccin BNT162b2 mag niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding”. 

Ook waarschuwde de regering de vrouwen die het vaccin nemen als ze hopen binnenkort zwanger 
te worden. De reden hiervoor is dat (zogezegd) onbekend is/was of het Covid-19 vaccin een persoon 
onvruchtbaar zou maken. Toch hebben onnoemelijk veel zwangere vrouwen in het VK ervoor 
gekozen zich om zich toch te laten inenten met het gekende gevolg.  

Een nadere blik op de gegevens in het zevende rapport van de MHRA laat in feite zien dat er sinds 24 
januari een stijging van 475 procent (!!!) is geweest in het aantal zwangere vrouwen dat hun baby’s 
verloor na het ontvangen van het Covid-19 vaccin van Pfizer en BioNTech, dat de menselijke genen 
permanent verandert. Sinds diezelfde datum is het het aantal vrouwen die het vaccin van 
AstraZeneca kregen, dat in verband wordt gbracht met dodelijke bloedstolsels, met 150% 
gestegen.  



De Britse regering en Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) hebben 
ondertussen  hun 21e update vrijgegeven over bijwerkingen van de COVID-19 vaccins die zijn gemeld 
bij de MHRA Yellow Card-regeling, en de resultaten zijn opnieuw schokkend. Er werd omwille van 
het schokkende aantal en de ernst van de bijwerkingen door een gepensioneerde politieagent een 
strafrechtelijke klacht ingediend bij de Britse politie met de steun van Dr. Tess Lawrie en advocaat 
Clare Wills Harrison, schrijft dailyexpose.co.uk. 

De MHRA Yellow Card-regeling verzamelt sinds 9 december 2020, de dag nadat de Pfizer-prik voor 
het eerst in het VK werd toegediend onder de vergunning voor noodgebruik die de MHRA heeft 
verleend, meldingen van bijwerkingen van de COVID-19 vaccins. 

Sinds die datum tot en met 16 juni 2021 zijn er bij het Yellow Card-systeem 973.435 bijwerkingen, 
waaronder 1.356 sterfgevallen (officieel), gemeld. Het aantal bijwerkingen alleen al betekent dat 
voor elke 74 injecties die in het Verenigd Koninkrijk zijn toegediend, één bijwerking is opgetreden 
(wat enorm is). 

Deze cijfers vertellen echter niet het hele verhaal, omdat uitzonderlijk veel mensen niet eens op de 
hoogte zijn van het bestaan van de Yellow Card-regeling, en de MHRA schat dat slechts 1% – 10% 
van de bijwerkingen daadwerkelijk worden gemeld. Dit betekent dat het werkelijke aantal 
bijwerkingen tussen de 9,7 miljoen en 97 miljoen kan liggen, terwijl het aantal sterfgevallen tussen 
de 13,5 duizend en 135 duizend kan liggen. 

Deze cijfers op zich zouden voldoende moeten zijn om de geneesmiddelenautoriteit de vaccinatie-
uitrol te doen pauzeren en hun besluit om een vergunning voor het gebruik van de experimentele 
COVID-vaccins in noodgevallen te verlenen opnieuw te doen evalueren. Het is niet zo dat ze geen 
hulp hebben aangeboden gekregen bij het evalueren van de gegevens. 

Dr. Tess Lawrie, directrice van Evidence-based Medicine Consultancy Limited en EbMC Squared CiC, 
is een groot voorstander van Ivermectine voor de vroegtijdige behandeling van Covid-19 patiënten, 
en zij schreef op 9 juni 2021 een brief aan de directrice van de MHRA, Dr. June Raine, waarin zij haar 
bedrijven hulp aanbood bij de analyse van de MHRA Yellow Card-database vanwege drie vragen 
waarvan zij had vastgesteld dat die dringend beantwoord moesten worden. De vragen die Dr, Lawrie 
had na analyse van de bijwerkingen die tot 28 mei 2021 aan het MHRA Yellow Card-systeem waren 
gemeld, waren: 

-) Hoeveel mensen zijn er overleden binnen 28 dagen na vaccinatie ? 

-) Hoeveel mensen zijn binnen 28 dagen na vaccinatie in het ziekenhuis opgenomen ? 

-) Hoeveel mensen zijn invalide geworden door de vaccinatie ? 

Het antwoord van de MHRA op de brief van Dr. Tess Lawrie is tot nu toe een veelzeggend 
stilzwijgen. 

Op 19 juni 2021, tien dagen nadat de brief van Dr. Tess Lawrie naar Dr. June Raine van de MHRA was 
gestuurd, diende de gepensioneerde politieagent Mark Sexton bij de politie van Warwickshire een 
strafrechtelijke klacht in tegen Boris Johnson, Matt Hancock, Patrick Vallance, Chris Whitty, 
Dominic Raab, Michael Gove en Nadhim Zadhawi. Een klacht die de schokkende statistieken over 



bijwerkingen en sterfgevallen als gevolg van de Covid-19-vaccins bevatte die in de gegevens van het 
MHRA Yellow Card-systeem waren aangetroffen. 

Sindsdien heeft Mark Sexton met zijn strafrechtelijke klacht verdere steun gekregen. Ten eerste van 
Dr. Tess Lawrie, die uitstekend bewijsmateriaal heeft geleverd dat de gepensioneerde politieagent 
volledig steunt en dat rechtstreeks naar hoofdinspecteur Pete Hill van de politie van Warwickshire is 
gestuurd, en ten tweede van advocate Clare Wills Harrison. 

Clare Wills Harrison, die de afgelopen vijftien maanden onvermoeibaar heeft gewerkt aan het 
verzamelen van bewijzen van de gruwelijke misdaden die de autoriteiten tegen het Britse volk 
hebben begaan, heeft op 23 juni 2021 een brief geschreven aan de hoofdinspecteur van de politie 
van Warwickshire, waarin zij steun en gewicht geeft aan Mark Sextons strafrechtelijke klacht. De 
advocate wees op de ernst van de beschuldigingen en op de plicht van de politie om een 
misdaadnummer toe te kennen en een onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van Mark 
Sexton aan het adres van de Britse regering, ondersteund door het overvloedige bewijsmateriaal dat 
hij had verzameld. 

Clare zei in een officiële verklaring die op 24 juni aan het publiek werd vrijgegeven dat: 

“Niemand, ook de Britse regering niet, staat boven de wet. De wet geldt in gelijke mate voor alle 
mensen. Dicey’s opvatting van de wet als het gaat om gelijkheid, een al lang bestaand beginsel 
binnen het Britse recht, bevestigt deze opvatting. Als zodanig moet de politie handelen vanuit het 
uitgangspunt dat ieder mens, ongeacht rang of stand, onderworpen is aan de algemene wetten van 
het rijk, en vatbaar is voor de jurisdictie van het rijk. Er zijn GEEN speciale voorrechten. 

Ik sta nog steeds volledig achter Mark Sextons strafrechtelijke aanklacht en eis dat er een 
misdaadnummer wordt toegekend en dat er onmiddellijk een onderzoek wordt ingesteld. 

Zoals hoofdcommissaris Hill ongetwijfeld weet, kan het falen van de politie om de ernstige 
beschuldigingen te onderzoeken, worden doorverwezen naar het IOPC en kan er een rechterlijke 
toetsing worden aangevraagd met betrekking tot het besluit om geen onderzoek in te stellen”. 

Het is nu aan de politie om te beslissen of zij al dan niet wil helpen een einde te maken aan de 
ernstige bijwerkingen en onnodige sterfgevallen als gevolg van de COVID-19 vaccins die in het 
Verenigd Koninkrijk worden geleden. Bijwerkingen die vanaf 16 juni 2021 volgens het 21e MHRA 
Yellow Card rapport het volgende omvatten… 

(We hebben de gegevens gebruikt die worden getoond in de analyseafdruk van de Britse regering 
van het Pfizer-vaccin {die u hier kunt vinden} + analyseafdruk van het Oxford-vaccin {die u hier kunt 
vinden}.) 

"Er zijn 13.089 bloedaandoeningen opgetreden als gevolg van zowel de Pfizer mRNA als de 
AstraZeneca virale vector prik. Hiertoe behoren 55 gevallen van immuun tromocytopenie en 133 
gevallen van trombocytopenie die gemeld zijn als bijwerkingen van de Pfizer prik. Bij 
trombocytopenie zijn er niet genoeg bloedplaatjes in uw bloed. Bij een ernstige vorm kunt u spontaan 
in uw ogen, tandvlees of blaas gaan bloeden, of te veel gaan bloeden als u gewond geraakt. 



Trombocytopenie is de aandoening die naast bloedstolsels is gezien, waarvan nu is bewezen dat deze 
door het AstraZeneca-vaccin wordt veroorzaakt. Het MHRA Yellow Card rapport meldt 200 meldingen 
van immuun trombocytopenie en 775 meldingen van trombocytopenie als gevolg van de 
AstraZeneca prik, dit heeft helaas geleid tot 6 sterfgevallen 

Er zijn 10.546 hartstoornissen gemeld als gevolg van zowel de Pfizer als de AstraZeneca prikken. Deze 
omvatten 70 gevallen van hartstilstand, 505 gevallen van tachycardie (een extreem snelle hartslag), 
53 gevallen van myocarditis (een ontsteking van de hartspier), 34 gevallen van hartfalen en 123 
gevallen van een hartaanval die zijn gemeld als bijwerkingen van de Pfizer prik. 

Myocarditis is de aandoening waarvan de CDC nu heeft verklaard dat deze zich voordoet als gevolg 
van de Pfizer prik bij jonge mannen, maar wij kunnen u vertellen dat de AstraZeneca prik ook de 
oorzaak is van de aandoening. Vanaf 16 juni zijn er 42 gevallen van myocarditis gemeld als 
bijwerkingen van de AstraZeneca prik, naast 142 gevallen van hartstilstand, 1.168 gevallen van 
tachycardie, 58 gevallen van hartfalen, en 309 gevallen van hartaanval 

Er zijn 11.105 ooraandoeningen geweest als gevolg van zowel de Pfizer als de AstraZeneca prikken. 
Dit omvat 121 meldingen van doofheid als een bijwerking van de Pfizer prik 

En 292 meldingen van doofheid als bijwerking van de AstraZeneca prik. 

Er zijn 15.739 oogaandoeningen gemeld als gevolg van de Pfizer en AstraZeneca prikken. Hiertoe 
behoren 178 gevallen van slechtziendheid, 2 gevallen van plotseling verlies van het 
gezichtsvermogen en 52 gevallen van blindheid die zijn gemeld als bijwerking van de Pfizer prik 

De meldingen van blindheid als bijwerking van de AstraZeneca prik zijn echter veel hoger, met 236 
meldingen van blindheid in het Yellow Card-systeem tot 16 juni 2021, naast 5 meldingen van 
plotseling verlies van het gezichtsvermogen en 610 meldingen van visuele beperking 

Er zijn 199.710 aandoeningen van het zenuwstelsel als gevolg van zowel de Pfizer en AstraZeneca 
prikken. Hiertoe behoren 256 cerebrovasculaire accidenten, 30 hersenbloedingen en 31 ischemische 
beroertes die zijn gemeld als bijwerkingen van de Pfizer prikken 

Het aantal verschillende beroertes dat is gemeld als bijwerking van de AstraZeneca prik is echter 
schrikbarend in vergelijking. Er zijn 146 meldingen van hersenbloedingen, 77 van herseninfarcten, 
48 van intracraniële bloedingen, en 945 van cerebrovasculaire accidenten 

Er zijn ook 35 meldingen van hemorragische beroerten, 98 meldingen van subarachnoïdale 
bloedingen en 114 meldingen van ischemische beroerten als gevolg van de AstraZeneca prik 

Andere aandoeningen van het zenuwstelsel die als bijwerkingen van zowel de Pfizer als de 
AstraZeneca prik zijn gemeld, omvatten 715 gevallen van Bell’s palsy, 477 gevallen van 
gezichtsverlamming, 131 gevallen van multiple sclerose, 1.417 gevallen van epileptische aanvallen 
en 339 gevallen van verlamming. 

Er zijn 210.168 bijwerkingen van de Pfizer mRNA jab gerapporteerd, die hebben geleid tot 425 
sterfgevallen 



Terwijl er 745.965 bijwerkingen zijn geweest van de AstraZeneca virale vector jab die 904 doden tot 
gevolg hadden 

Er zijn ook 5 sterfgevallen gemeld als gevolg van de Moderna-vaccinatie, en 22 sterfgevallen 
waarbij het merk van het vaccin niet werd gespecificeerd". 

Deze aantallen zijn ronduit misdadig.  

https://dailyexpose.co.uk/2021/06/24/crimes-against-humanity-uk-government-release-21st-report-
on-adverse-reactions-to-the-covid-vaccines/ 

Inmiddels is op basis van studies uitgevoerd in samenspraak met de Wereldgezondheidsorganisatie 
(9*) bekend dat het COVID-19 virus wereldwijd een gemiddelde mortaliteitsgraad (IFR) van slechts 
0,23% (!) kent. Op basis van voortschrijdend inzicht wordt dit cijfer zelfs nog lager ingeschat.  

Hiermee is aangetoond dat de risico’s van het virus in wezen vergelijkbaar zijn met deze van de 
jaarlijkse seizoensgriep.  

Het moge ook duidelijk zijn dat we allerminst te maken hebben met een killer-virus zoals men ons 
doen wil laten doen geloven. De IFR (Infection Fatality Rate) voor corona bedraagt tussen de 0,02 
en 0,57% en de IFR bij kinderen is dus haast verwaarloosbaar. Ook de mortaliteit bleek vele malen 
lager dan verwacht en benadert die van een gewone seizoensgriep (0.1-0.5%). Ik verwijs hierbij graag 
naar het baanbrekend op dit vlak van Dr. John P.A. Ioannidis (*).  

(*) The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data by John P.A. Ioannidis - Departments of 
Medicine, of Epidemiology and Population Health, of Biomedical Data Science, and of Statistics and Meta-Research 
Innovation Center at Stanford (METRICS), Stanford University, Stanford, CA, USA 

De overlevingskansen van corona onder de 50 jaar bedraagt 99,98%. Het Controlecentrum voor 
informatie gaf aan dat het sterftecijfer nu geschat wordt op 0.023 % , en het gaat hier voornamelijk 
dan nog over patiënten met een hoge co-morbiditeit. 
Dit zijn de onweerlegbare feiten.  

Temeer ten aanzien van gezonde kinderen geldt ook nog dat deze niet of nauwelijks vatbaar zijn voor 
de eventuele risico’s van het virus.(10*) Zij beschikken immers over een goed functionerend immuun 
systeem, dat perfect in staat is om hen te beschermen tegen dergelijke risico’s. Komt bij dat het 
bewezen wetenschappelijke onzin is dat je een virus kan tegenhouden met mondmaskers of 
lockdowns. Virusdeeltjes zijn zo klein dat ze dwars door alles heen gaan. Elke viroloog zal dat 
bevestigen.  

Al deze feiten indachtig, en het onaanvaardbaar hoge gezondheidsrisico van de covid-19 vaccins 
voor de kinderen (en de bevolking in het algemeen trouwens), is het wetenschappelijk en ethisch 
onverantwoord deze vaccins aan onze jongeren te propageren. 

Uit een studie gepubliceerd in het gerenommeerde "The Lancet", verschenen in 7 landen, waaronder 
de VS,  bleek dat er gedurende de 'pandemie' uit een totaal van 1.000.000 kinderen slechts 1 
'mogelijk' corona- gerelateerd overlijden te noteren viel. Jawel, 1. En van dat éne geval stond zelfs 
niet vast of het inderdaad wel effectief een corona- geval was. 



De boodschap die u kinderen meegeeft, nl. dat zij het ‘doen voor de bescherming van een ander’, 
raakt wetenschappelijk gezien ook kant noch wal. Het is een algemeen bekend gegeven dat een 
vaccin niet bedoeld is om een ander te beschermen tegen een virusinfectie, maar juist enkel erop 
gericht is om de gevaccineerde persoon in kwestie bescherming te bieden. Nog daargelaten het feit 
dat zelfs niet is aangetoond dat het BioNtech/Pfizer vaccin effectief bescherming biedt tegen de 
overdracht van het COVID 19 virus op een ander. Een dergelijk bewijs is door de fabrikant namelijk 
nooit geleverd ! Mocht u een tegengestelde mening zijn toegedaan, dan nodigen wij u uit om dit 
bewijs te leveren.  

Temeer gezien het feit dat het COVID-19 virus evenals alle andere virussen doorlopend muteert, 
werpt zich de vraag op wat überhaupt de toegevoegde waarde is van de inenting van de kinderen 
met het BioNTech/Pfizer vaccin. Zoals bekend, kunnen virusmutanten weliswaar besmettelijker 
zijn,maar zijn zij doorgaans steeds minder gevaarlijk voor de mens. Ook is bekend dat een virus naar 
haar aard de cellen van een levend persoon nodig heeft om zich te kunnen vermenigvuldigen. Een 
virus heeft er bijgevolg geen enkel belang bij om haar ‘gastheer’ te doden.(12*) 

Meer in het algemeen ontstaat de vraag hoe uw vaccinatiecampagne ten aanzien van de kinderen 
zich verhoudt met het gegeven dat het overgrote deel van de Belgische bevolking inmiddels 
beschermd zou moeten zijn tegen COVID-19. Dit op basis van eigen vaccinatie en hiernaast reeds 
ontstane groepsimmuniteit. Een en ander lijkt moeilijk te rijmen.  

Sowieso blijkt dat het aantal ziekenhuis- en IC-opnames gedurende de afgelopen maanden enkel 
maar drastisch is gedaald. Het feit dat het aantal ‘besmettingen’ plots toeneemt, is geheel te 
verklaren door het enkele feit dat momenteel onder jongeren massaal getest wordt.  

De door de overheid steeds gebezigde term ‘besmetting’ is overigens onjuist, aangezien hooguit 
slechts sprake kan zijn van een positief PCR-test resultaat, welke niet automatisch een besmetting 
aantoont.  

 

-) Verklaringen van andere gerenommeerde Artsen over de gevaren van de covid- vaccins 

-) Dr. Joseph Mercola 
 
Dr. Joseph Mercola merkte op dat een gebeurtenis die plaatsvond op 12 december 2019 aan de 
Universiteit van North Carolina – dus voordat een coronavirus überhaupt een bedreiging vormde 
voor de mensheid – een aantal alarmbellen had moeten doen afgaan. 

"Het is tijd voor hen om in een rechtbank uit te leggen hoe ze ‘wisten’ wat er ging komen", schrijft Dr. 
Joseph Mercola. 

Op 31 december 2019 werd de COVID-19-uitbraak voor het eerst gemeld in Wuhan, China  en op dat 
moment werd er alleen gesproken over gevallen van virale longontsteking, niet over een nieuw 
coronavirus.  

In vertrouwelijke documenten, onthuld door de Britse Daily Expose, is te zien dat op 12 december 
2019, Moderna, samen met het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), mRNA- 



coronavirus vaccin- kandidaten naar de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill 12 opstuurde, 
iets wat toch best opmerkelijk is. 

“Wat wist Moderna [en NIAID] dat wij niet wisten ? In 2019 was er geen enkel specifiek coronavirus 
dat een bedreiging vormde voor de mensheid dat een vaccin zou rechtvaardigen, en het bewijs 
suggereert dat er ook in 2020 en 2021 geen enkel individueel coronavirus is geweest dat een 
bedreiging vormde voor de mensheid”. 

Kandidaat-vaccin COVID-19 werd vrijgegeven vóór de pandemie 

De vertrouwelijke openbaarmakingsovereenkomst (Confidential Disclosure Agreement) geeft een 
overeenkomst weer voor de overdracht van materiaal tussen de leveranciers – Moderna, NIAID en 
de National Institutes of Health (NIH) – en de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill. De 
aanbieders kwamen overeen, “mRNA coronavirus vaccinkandidaten ontwikkeld en gezamenlijk 
eigendom van NIAID en Moderna” over te dragen aan de onderzoeker van de universiteit (The Daily 
Expose June 18, 2021). 

“De materiaaloverdrachtsovereenkomst werd de 12 december 2019 ondertekend door Ralph Baric, 
PhD, aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill, en vervolgens ondertekend door Jacqueline 
Quay, directeur van Licensing and Innovation Support aan de Universiteit van North Carolina op 16 
december 2019”, merkt de krant Daily Expose op. 

Op dit punt is enige achtergrondinformatie meer dan relevant. We weten met grote zekerheid dat 
onderzoekers van het Chinese Wuhan Instituut voor Virologie (WIV) toegang hadden tot en 
onderzoek deden naar coronavirussen, en deze manipuleerden om besmettelijker te worden en 
gemakkelijker mensen te infecteren. Wij weten ook dat zij samenwerkten met wetenschappers in de 
VS en voor dergelijk onderzoek financiering ontvingen van de National Institutes of Health (NIH). 

Baric, die de overeenkomst voor de overdracht van materiaal ondertekende om de mRNA-kandidaat 
voor een coronavirusvaccin te onderzoeken voordat er een COVID-19 pandemie bekend was, was 
volgens Peter Gøtzsche van het Institute for Scientific Freedom (Scientific Freedom May 19, 2021) 
pionier op het gebied van technieken voor de genetische manipulatie van coronavirussen, en deze 
werden een belangrijk aandachtspunt voor het WIV. 

Baric werkte nauw samen met Shi Zhengli, Ph.D., de directeur van het Centrum voor Opkomende 
Infectieziekten van het WIV, ook bekend als “vleermuisvrouw”, aan onderzoek waarbij gebruik werd 
gemaakt van genetische manipulatie om een “nieuw vleermuis-SARS-achtig virus te creëren … dat 
rechtstreeks van zijn vleermuisgastheren op de mens kan overspringen”. Volgens Gøtzsche : 

“Hun werk richtte zich op het vergroten van het vermogen van vleermuisvirussen om mensen aan te 
vallen, om zo ‘het emergentiepotentieel te onderzoeken’. In 2015 creëerden ze een nieuw virus door 
de ruggengraat van het SARS-virus te nemen en het spike-eiwit te vervangen door een eiwit van een 
ander vleermuisvirus, bekend als SHC014-CoV. Dit gefabriceerde virus was in staat om een 
laboratoriumcultuur van cellen van de menselijke luchtwegen te infecteren. 

Zij schreven dat wetenschappelijke beoordelingspanels hun onderzoek te riskant zouden kunnen 
achten om voort te zetten, maar voerden aan dat het de mogelijkheid bood om zich voor te bereiden 
op toekomstige uitbraken en deze te beperken. De waarde van de “gain-of-function”-studies voor het 



voorkomen van de COVID-19-pandemie was echter negatief, aangezien dit onderzoek 
hoogstwaarschijnlijk de pandemie heeft veroorzaakt”. 

De rest van het verhaal, zoals het gezegde luidt, is geschiedenis. Op 12 december 2019 ondertekende 
ene Amy Petrick, Ph.D., NIAID’s technology transfer specialist, de overeenkomst, samen met Dr. 
Barney Graham, een onderzoeker voor NIAID, wiens handtekening ongedateerd is. Op 12 mei 2020, 
slechts enkele maanden later, kreeg Moderna een fast-track aanwijzing voor zijn mRNA-1273 vaccin 
door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Volgens Moderna’s nieuwsbericht (Moderna 
Press Release May 12, 2020) : 

“mRNA-1273 is een mRNA-vaccin tegen SARS-CoV-2 dat codeert voor een prefusie gestabiliseerde 
vorm van het Spike (S)-eiwit, dat door Moderna is geselecteerd in samenwerking met onderzoekers 
van het Vaccine Research Center (VRC) van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
(NIAID), een onderdeel van de NIH”. 

Op 18 december 2020 – ongeveer een jaar na de ondertekening van de overeenkomst inzake de 
overdracht van het materiaal – gaf de FDA toestemming voor noodgebruik voor het COVID-19 vaccin 
van Moderna voor gebruik bij personen van 18 jaar en ouder (U.S. FDA December 18, 2020). Op 10 
juni 2021 vroeg Moderna ook toestemming voor noodgebruik voor zijn COVID-19 prik voor gebruik 
bij Amerikaanse adolescenten van 12 tot 17 jaar (Moderna June 10, 2021). Toch hebben we nog 
steeds geen antwoord op een aantal schrijnende vragen. 

“Pas op 9 januari 2020 meldde de WHO dat de Chinese autoriteiten hadden vastgesteld dat de 
uitbraak te wijten was aan een nieuw coronavirus dat later bekend werd als SARS-CoV-2 met de 
vermeende resulterende ziekte die de naam COVID-19 kreeg. Dus waarom werd een mRNA 
coronavirus vaccin kandidaat ontwikkeld door Moderna overgedragen aan de Universiteit van 
Noord-Carolina op 12 december 2019 ?" 

… Misschien willen Moderna en het National Institute of Allergy and Infectious Diseases zich voor de 
rechter verantwoorden ?” 

Nikolai Petrovsky, hoogleraar endocrinologie aan het Flinders University College of Medicine in 
Adelaide, Australië, behoort tot degenen die hebben verklaard dat SARS-CoV-2 optimaal ontworpen 
lijkt te zijn om mensen te besmetten. 

Zijn team trachtte een manier te vinden waarop dieren SARS-CoV-2 zouden hebben kunnen doen 
ontstaan, maar kwam tot de conclusie dat het geen in de natuur voorkomend virus kon zijn. 
Petrovsky heeft eerder verklaard dat het veel waarschijnlijker is dat het virus in een laboratorium is 
gecreëerd zonder gebruik te maken van genetische manipulatie, door het in verschillende soorten 
dierlijke cellen te kweken. 

Om het virus aan te passen aan de mens, zou het zijn gekweekt in cellen die de menselijke ACE2-
receptor hebben. Na verloop van tijd zou het virus zich dan aanpassen en uiteindelijk het vermogen 
verwerven om zich aan de menselijke receptor te binden. U.S. Right to Know (USRTK) wees erop dat 
de kwestie van de bindingsplaatsen belangrijk is, aangezien de kenmerkende bindingsplaatsen van 
het spike-eiwit van SARS-CoV-2 “zorgen voor een ‘bijna-optimale’ binding en binnendringing van het 
virus in menselijke cellen”. 



Wetenschappers hebben betoogd dat de unieke bindingsplaatsen van SARS-CoV-2 het resultaat 
kunnen zijn van ofwel natuurlijke overdracht in het wild, ofwel doelbewuste recombinatie van een 
niet-geïdentificeerde virale voorouder. Baric en anderen, waaronder Peter Daszak, voorzitter van 
EcoHealth Alliance, waarmee hij nauw verbonden is, waren er snel bij om de lab-lek hypothese, die 
suggereert dat SARS-CoV-2 per ongeluk gelekt is uit een laboratorium in Wuhan, China, te 
verwerpen. Maar, volgens Gøtzsche  : 

“Op 9 december 2019, vlak voor het uitbreken van de pandemie, gaf Daszak een interview waarin hij 
in gloedvolle bewoordingen sprak over hoe zijn onderzoekers van het Wuhan-instituut meer dan 100 
nieuwe SARS-gerelateerde coronavirussen hadden gecreëerd, waarvan sommige in menselijke cellen 
terecht konden komen en onbehandelbare SARS-ziekte konden veroorzaken bij gehumaniseerde 
muizen … ” 

Daszak’s EcoHealth Alliance financierde controversieel GOF onderzoek bij het WIV; het NIAID gaf 
fondsen aan de EcoHealth Alliance, die ze vervolgens doorsluisde naar het WIV (Bulletin of the 
Atomic Scientists May 5, 2021). Daszak werkte nauw samen met het WIV, maar maakte deel uit van 
het onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat belast was met het 
identificeren van de oorsprong van SARS-CoV-2. Het is niet verrassend dat het team de lab-lek 
theorie verwierp. 

Het SARS-virus van Baric werd pas in mei 2020 openbaar gemaakt. 

Wat betreft het nieuwe SARS-achtige virus dat Shi en Baric in 2015 creëerden, dit onderzoek werd 
uitgevoerd met behulp van een subsidie van EcoHealth Alliance. 

Hoewel de informatie met betrekking tot de DNA- en RNA-sequenties van het virus bij publicatie van 
het onderzoek bij een nationale databank voor biotechnologische informatie had moeten worden 
ingediend, werd dit pas jaren later gedaan, midden in de COVID-19 pandemie. Zoals gerapporteerd 
door Alexis Baden-Mayer, politiek directeur voor de Organic Consumers Association. 

“Het werk, Een SARS-achtige cluster van circulerende vleermuiscoronavirussen toont potentieel voor 
menselijke opkomst, (Nature Medicine volume 21, pages1508–1513(2015) gepubliceerd in Nature in 
2015 tijdens het moratorium van de NIH21 op 'gain-of-function-onderzoek', werd krachtens 
grandfatheringbepalingen aangenomen omdat het gestart was vóór het moratorium … en omdat 
het verzoek van Shi en Baric om hun onderzoek voort te zetten tijdens het moratorium werd 
goedgekeurd door het NIH. 

Als voorwaarde voor publicatie eist 'Nature', net als de meeste wetenschappelijke tijdschriften 
(Nature Research Reporting Standards) , dat auteurs nieuwe DNA- en RNA-sequenties indienen bij 
GenBank, de databank van het Amerikaanse National Center for Biotechnology Information. Toch 
werd het nieuwe SARS-achtige virus dat Shi en Baric creëerden pas in mei 2020 in de GenBank 
gedeponeerd“. 

Ondertussen waren zowel Baric als Daszak betrokken bij de organisatie van de publicatie van een 
wetenschappelijke verklaring, gepubliceerd in The Lancet en ondertekend door 26 andere 
wetenschappers, waarin het onderzoek naar de lab-lek hypothese werd veroordeeld als een 
“samenzweringstheorie”. 



Daszak werd ook commissaris van de 'Lancet'- Commissie over COVID-19, maar nu zijn extreme 
belangenconflict openbaar is gemaakt, werd hij teruggetrokken uit de commissie (New York Post 
June 22, 2021). 

Op het moment dat 'The Lancet' -verklaring werd vrijgegeven in februari 2020, had Daszak Baric 
geadviseerd om zijn handtekening niet toe te voegen, omdat hij “het naar buiten wilde brengen op 
een manier die het niet koppelt aan onze samenwerking, zodat we een onafhankelijke stem 
maximaliseren”. De auteurs verklaarden ook geen conflicterende belangen. 

In een update die op 21 juni 2021 werd gepubliceerd, stelde The Lancet: “Sommige lezers hebben 
vraagtekens gezet bij de geldigheid van deze openbaarmaking, vooral als het gaat om een van de 
auteurs, Peter Daszak” (The Lancet June 21, 2021). Het tijdschrift nodigde de auteurs uit om “hun 
conflicterende belangen opnieuw te evalueren”, en Daszak had plotseling veel meer te zeggen. Zijn 
bijgewerkte openbaarmakingsverklaring luidt onder andere : 

“Het werk van EcoHealth Alliance in China omvat samenwerking met een reeks universiteiten en 
overheidsorganisaties op het gebied van gezondheid en milieuwetenschappen, die allemaal zijn 
vermeld in eerdere publicaties, en waarvan er drie financiering ontvingen van Amerikaanse federale 
agentschappen als onderdeel van EcoHealth Alliance-subsidies of samenwerkingsovereenkomsten, 
zoals publiekelijk gerapporteerd door NIH. 

… Het werk van de EcoHealth Alliance in China omvat de beoordeling van het risico van 
virusverspreiding over het raakvlak tussen wilde dieren, vee en mensen, en omvat gedrags- en 
serologische onderzoeken bij mensen, en ecologische en virologische analyses bij dieren. 

Dit werk omvat de identificatie van virussequenties in vleermuismonsters en heeft geleid tot de 
isolatie van drie aan SARS gerelateerde vleermuiscoronavirussen die nu worden gebruikt als reagentia 
voor het testen van therapeutica en vaccins. 

Het omvat ook de productie van een klein aantal recombinante vleermuis-coronavirussen om de 
celdeling en andere kenmerken van vleermuis-coronavirussen te analyseren waarvoor alleen de 
genetische sequenties beschikbaar zijn”. 

Ook van belang is dat een speciale beoordelingsraad, de Potential Pandemic Pathogens Control and 
Oversight (P3CO) commissie, is opgericht binnen het Department of Health and Human Services om 
te evalueren of subsidies waarbij gevaarlijke pathogenen betrokken zijn de risico’s waard zijn. 

Baden-Mayer legde uit: “Dit comité werd opgericht als voorwaarde voor het opheffen van het 
moratorium van 2014-2017 op “gain-of-function”-onderzoek. Het P3CO-comité opereert in het 
geheim. Zelfs een ledenlijst is niet vrijgegeven”. 

Daszak verklaarde in zijn bijgewerkte onthulling: “NIH heeft het geplande recombinantviruswerk 
beoordeeld en geoordeeld dat het niet voldoet aan de criteria die verdere specifieke beoordeling door 
zijn Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight (P3CO)-comité zouden rechtvaardigen.”  

Volgens professor Richard Ebright van de Rutgers Universiteit werd een NIH-subsidie voor onderzoek 
waarbij vleermuis-coronavirussen aan het WIV werden gemodificeerd, er toch doorgesmokkeld 
omdat het NIAID het niet ter beoordeling had aangemeld. Met andere woorden, het WIV ontving 



federale financiering van het NIAID zonder dat het onderzoek eerst groen licht kreeg van de HHS-
beoordelingscommissie. 

Het NIAID heeft blijkbaar gebruik gemaakt van een handige maas in het onderzoekskader. Het blijkt 
dat het de verantwoordelijkheid is van de financierende instantie om potentieel GOF-onderzoek te 
signaleren voor beoordeling. Doet het dat niet, dan heeft de toetsingscommissie er geen weet van. 
Volgens Ebright hebben het NIAID en de NIH “systematisch het HHS P3CO Framework gedwarsboomd 
– en zelfs systematisch tenietgedaan – door te weigeren voorstellen te markeren en ter beoordeling 
door te sturen.”  

Wie wist wat, en wanneer ? 

We hebben nu bewijs dat Moderna en NIAID hun mRNA coronavirus vaccinkandidaten medio 
december 2019 naar Baric van de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill hebben gestuurd. 
Wisten zij dat COVID-19 op dat moment circuleerde, of wisten zij al veel eerder dat een dergelijk 
vaccin snel in trek zou zijn? De rode vlaggen, en de doofpotaffaires, blijven zich opstapelen, maar 
uiteindelijk zal de waarheid zegevieren. 

 

Noot : Er komen steeds meer opzienbarende feiten boven water inzake  de heer Fauci, directeur van 
het Amerikaanse NIAID en één van de meest invloedrijke figuren op het wereldtoneel inzake de 
corona- crisis. Nu zijn er dus geheime documenten bekend geworden tussen de farmaceutische reus 
Moderna en het NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) waaruit blijkt dat 
Moderna en het NIIAD in 2019 gezamenlijk ontwikkelde mRNA-coronavirusvaccins heeft overhandigd 
aan de North Carolina University at Chapel Hill voor gezamelijk gebruik door zowel de FDA en het 
CDC en het NIAD. 

Op bladzijde 105 van deze documenten staat te lezen waar het over gaat ; om een “overeenkomst 
inzake overdracht van materiaal”, een overeenkomst waarbij onderzoeksmateriaal wordt 
overgedragen aan de North Carolina University. Waar het precies om gaat wordt ook gespecificeerd: 
“mRNA coronavirusvaccin-kandidaten die zijn ontwikkeld en gezamenlijk eigendom zijn van NIAID 
en Moderna”. Dit zijn kandidaat-vaccins op basis van mRNA, waarvan wordt verondersteld dat zij 
doeltreffend zijn tegen coronavirussen. Het document is ondertekend op 12 december 2019, d.w.z. 
vóór de uitbraak van de “officiële pandemie”. 

Het tijdstip is toch best opmerkelijk te noemen en geeft toch aanleiding tot kritische vragen .. 

Op 13 januari heeft Moderna officieel de laatste hand gelegd aan het werk aan het Covid-19 vaccin 
mRNA-1273. Precies op die dag werd de “Mers Agreement” tussen Moderna en het NIAID verlengd. 
Nogmaals, dit blijkt uit de documenten (blz. 85) (directe link om te downloaden als PDF). Dat NIAID 
en Moderna hebben samengewerkt bij de ontwikkeling van mRNA-vaccins is niet zo'n geheim, wat 
wel bijzonder is, is het tijdstip .. 

Volgens de documenten vond de indiening van de onderzoeksmonsters van Moderna bij het NIAID 
plaats 19 dagen voordat de vermeende nieuwe longziekte in China opdook. Het “nieuwe 
coronavirus” als de oorzaak van de epidemie werd net 28 dagen later in het officiële verhaal 
genoemd. 



Natuurlijk kan dit allemaal toeval zijn, maar dat hoeft het ook niet te zijn. In de VS eisen de 
Republikeinen ondertussen dat het hoofd van het NIAID aftreedt. 

 

 
 
-) Dr. Robert Malone 

Niet minder dan de uitvinder van mRNA-vaccins zelf, Dr. Robert Malone, heeft zich nadrukkelijk 
uitgesproken tegen vaccinatie en vooral tegen de vaccinatie van jongeren onder de 18 jaar. 

In een interview op de nieuwszender Fox, sprak Dr. Malone over de enorme risico’s van vaccins voor 
jonge mensen en adolescenten en dat “de overheid niet transparant is over de risico’s”. 

Over vaccinatie in die leeftijdsgroep was Malone nog duidelijker toen hij zei dat hij niet geloofde dat 
“de voordelen opwegen tegen de risico’s in die leeftijdsgroep” en betreurde: “maar helaas wordt de 
risico-batenanalyse niet gedaan. Mijn zorg is dat ik weet dat er risico’s zijn, maar we hebben geen 
toegang tot de gegevens”, zei Dr. Malone. “Dus ik ben van mening dat mensen het recht hebben om 
te beslissen of ze vaccins al dan niet accepteren, vooral omdat het om experimentele vaccins gaat”. 

Hij zette zijn aanklacht kracht bij met de waarschuwing dat de Amerikaanse regering COVID-vaccins 
aanbeveelt voor iedereen boven de 12 jaar zonder dat daar gedegen onderzoek naar is gedaan.  

https://www.foxnews.com/media/tucker-carlson-mrna-vaccine-inventor 

 

 
-) Ph. D. Doshi (British Medical Journal) 

"Pfizer & Moderna reageerden niet op een artikel in the British Medical Journal over bezorgdheid 
veiligheid COVID-19 vaccin" 

Volgens Ph. D. Doshi, universitair hoofddocent aan de University of Maryland School of Pharmacy 
en hoofdredacteur van The BMJ (British Medical Journal), wegen de voordelen van COVID-vaccins 
niet op tegen de risico's, en zijn de bijwerkingen veelvoorkomend: 

"Drie op de 4 kinderen hadden vermoeidheid en hoofdpijn, ongeveer de helft had rillingen en 
spierpijn, ongeveer 1 op de 4 tot 5 had koorts en gewrichtspijn. De lijst gaat maar door. Kortom, alle 
volledig gevaccineerde 12- tot 15-jarigen vermeden symptomatische COVID, maar de meesten zouden 
ook zonder het vaccin geen COVID hebben gekregen. Het voordeel is dus klein, maar het kwam tegen 
de prijs van bijwerkingen die mild tot matig in ernst waren en een paar dagen duurden." 

In zijn artikel met de titel “Covid-19 Vaccines: In The Rush for Regulatory Approval, Do We Need 
More Data ?” geeft hij aan dat we ons wel degelijk zorgen moeten maken over de veiligheid van het 
vaccin en de over de uitrol van het COVID-19 vaccin, en meer bepaald de bio-distributie van het 
vaccin.  



Dit verwijst naar het onderzoek en de studie van waar het vaccin en zijn ingrediënten terechtkomen 
als het eenmaal in het lichaam is geïnjecteerd. Ondanks dat het goedkeuringsproces voor deze 
vaccins is versneld, wordt er beweerd dat er in het veiligheidsbeoordelingsproces geen 
compromissen zijn gesloten. Maar gezien het feit dat er voor geen van de goedgekeurde vaccins 
een vervolgonderzoek naar de distributie van vaccins in het menselijk lichaam is uitgevoerd, 
kunnen we niet zeggen dat dit waar is. 

Dr. Peter Doshi legt uit dat zowel Pfizer als Moderna niet reageerden op vragen over waarom er 
geen biodistributiestudies werden uitgevoerd voorafgaand aan de lancering van hun COVID-
vaccins. 

Dr. Doshi wijst erop dat dergelijke studies naar de bio-distributie een standaardpraktijk zijn bij het 
testen van de veiligheid van geneesmiddelen, maar “gewoonlijk niet vereist zijn voor vaccins”. Dit 
is op zich verontrustend. Onderzoek naar de bio-distributie van aluminium bevattende vaccins, 
bijvoorbeeld, heeft geleid tot bezorgdheid over het feit dat geïnjecteerd aluminium de bloed-
hersenbarrière passeert en door het lichaam wordt verspreid waar het jaren na injectie kan worden 
gedetecteerd. Dit is belangrijk, omdat vaccins een andere manier van toediening zijn dan 
bijvoorbeeld aluminium dat het lichaam uitstekend kan elimineren door middel van de spijsvertering. 

Er zijn geen onderzoeken naar biodistributie uitgevoerd voor COVID-vaccins omdat gegevens uit 
eerdere onderzoeken met verwante verbindingen en “meestal niet goedgekeurd met dezelfde 
platformtechnologie” werden gebruikt om ze te omzeilen. 

Pfizer en Moderna hebben niet gereageerd op de vragen van  BMJ over waarom er geen 
biodistributiestudies werden uitgevoerd op hun nieuwe mRNA-producten, en geen van de 
bedrijven, noch de FDA, wilde zeggen of er nieuwe biodistributiestudies nodig zullen zijn voordat 
er een vergunning wordt verleend. 

In zijn artikel verwijst Dr. Doshi ook naar een rapport  dat Pfizer aan de Japanse regering bezorgde. 
In het rapport staat een tabel met biodistributiegegevens van lipide nanodeeltjes. 

“Deze tabel laat zien waar hun surrogaat ‘vaccin’ (dat wil zeggen, weergegeven in de 
laboratoriumtest door kleine belletjes vervangend vet met een analytische detectiemarker) 
terechtkwam in het lichaam van geïmmuniseerde ratten, die in het laboratorium werden gebruikt als 
surrogaten voor mensen… Ik wil graag enkele observaties naar voren brengen. Allereerst… een groot 
deel van de vervangende vaccindosis bleef zoals verwacht op de injectieplaats. Het is echter 
verrassend dat het grootste deel van de vaccindosis ergens anders heen is gegaan: … 50-75% van de 
vaccindosis bleef niet op de injectieplaats. De grote vraag is: waar is het gebleven? Als je naar de 
andere weefsels kijkt, kun je enkele van de plaatsen zien waar het naartoe ging en zich ophoopte… 
Het surrogaatvaccin circuleerde in het bloed. Er zijn ook aanwijzingen dat een aanzienlijk deel van het 
vaccin naar plaatsen zoals de milt, de lever, de eierstokken, de bijnieren en het beenmerg is gegaan. 
Het vaccin bereikte ook andere plaatsen, zoals de testikels, longen, darmen, nieren, schildklieren, 
hypofyse, baarmoeder, enz. Het in het laboratorium geteste vervangende vaccin werd op grote schaal 
verspreid door het lichaam van proefdieren”. – Dr. Byram W. Bridle, Viraal Immunoloog, Universiteit 
van Guelph. 



Het bovenstaande citaat komt uit een  gedetailleerd rapport dat Dr. Bridle onlangs publiceerde voor 
COVID-19: “A Vaccine Guide for Parents.” Een van zijn grootse zorgen is dat het spike-eiwit dat 
onze cellen produceren na de injectie in de bloedbaan terechtkomt, en dat het spike-eiwit zelf niet 
onschadelijk is. Hij gaat in op een gedetailleerde uitleg in het hierboven geciteerde rapport. 

Volgens hem, 

“Deze informatie is ongelooflijk belangrijk omdat recente gegevens aan het licht hebben gebracht dat 
het spike-eiwit “biologisch actief” is. Dit betekent dat het spike-eiwit niet alleen een antigeen is dat 
door het immuunsysteem als vreemd wordt herkend. Het betekent dat het spike-eiwit zelf kan 
interageren met receptoren in het hele lichaam, ACE2-receptoren genaamd, en mogelijk ongewenste 
effecten kan veroorzaken zoals schade aan hart en bloedvaten, bloedstolsels, bloedingen en 
neurologische effecten”. 

 

 

-) Dr. Tom Shimabukuro (adjunct-directeur CDC's Immunization Safety Office) 

De VS-  gezondheidsautoriteit CDC (Centre for Disease Control) geeft toe meer gevallen van 
hartontsteking te hebben gevonden dan verwacht bij jongvolwassenen na COVID-19 vaccinaties.  

Zo bleek uit CDC-gegevens die Dr. Tom Shimabukuro, adjunct-directeur van het CDC's Immunization 
Safety Office presenteerde, een hoger dan verwacht aantal gevallen van hartontsteking onder 
jongeren die recentelijk waren ingeënt met hun tweede dosis mRNA-vaccin. Het agentschap 
identificeerde 226 meldingen die zouden kunnen voldoen aan de "werkgevaldefinitie" van het 
agentschap van myocarditis en pericarditis na de injecties. 

Onder 16- tot 17-jarigen werden tot 31 mei 79 gevallen van myocarditis en pericarditis gemeld. Het 
verwachte percentage onder mensen in deze leeftijdsgroep ligt tussen de twee en 19 gevallen, zei 
Shimabukuro tijdens zijn presentatie. 

Uit CDC-gegevens bleek ook dat er onder 18- tot 24-jarigen 196 meldingen van myocarditis en 
pericarditis waren. Het verwachte percentage ligt tussen de 8 en 83 gevallen. 

Uit de CDC presentatie blijkt een sterke toename van myocarditis of pericarditis gevallen bij 
jongvolwassenen na hun tweede dosis van het COVID-vaccin. 

Een CDC-veiligheidsgroep zei dat er een “waarschijnlijk verband” is tussen een zeldzame 
hartontstekingsaandoening bij adolescenten en jongvolwassenen meestal nadat zij hun tweede 
vaccininjectie tegen Covid-19 hebben gekregen, waarbij zij de meest recente beschikbare gegevens 
aanhaalde. 

Er zijn meer dan 1.200 gevallen geweest van een hartontstekingsaandoening bij mensen die het 
Covid-19-vaccin van Pfizer of Moderna hebben gekregen, volgens een diapresentatie die woensdag 
is gepubliceerd voorafgaand aan een adviesvergadering van de Centers for Disease Control and 
Prevention. 



Het CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices houdt een vergadering om de zeldzame, 
maar hoger dan verwachte meldingen van myocarditis of pericarditis te bespreken bij 16- tot 24-
jarigen na het ontvangen van de mRNA-vaccins. Myocarditis is de ontsteking van de hartspier, 
terwijl pericarditis de ontsteking is van het membraan dat het hart omgeeft, bericht cnbc.com. 

Volgens de laatste gegevens van VAERS zijn er in de VS 1.117 gevallen van myocarditis en pericarditis 
(hartontsteking) in alle leeftijdsgroepen gemeld na COVID-vaccinatie tussen 14 dec. 2020 en 11 juni 
2021. Daarvan kwamen 109 meldingen voor bij kinderen van 12 tot 17 jaar, waarvan 108 werden 
toegeschreven aan Pfizer. 

Uit de CDC-gegevens blijkt dat ongeveer 8,8% van de vaccins is toegediend aan mensen tussen de 
12 en 24 jaar. Echter, meer dan de helft van de gevallen (52,5%) van hartontsteking zijn afkomstig 
uit deze zelfde groep ! 

Belangrijk om te weten is dat momenteel enkel het COVID-vaccin van Pfizer geautoriseerd is voor 
noodgebruik bij mensen vanaf 12 jaar. Moderna is geautoriseerd voor mensen van 18 jaar en 
ouder, hoewel het bedrijf de FDA heeft gevraagd het gebruik ervan toe te staan bij kinderen vanaf 
12 jaar. Het vaccin van Johnson & Johnson is toegelaten voor mensen van 18 jaar en ouder. 

 

 

 



 

 

 

-) Kim Witczak (FDA) 

Kim Witczak, een consumentenvertegenwoordiger van de FDA, uitte eveneens haar grote 
bezorgdheid over de voorbarige goedkeuring van COVID-vaccins voor kinderen. Mevr. Witczak zei dat 
de data onomstotelijk aantonen dat het inenten van kinderen niet zonder gevaar is en gevaarlijk kan 
zijn, en dat het groeiende bewijs van schade veroorzaakt door COVID-vaccins niet mag worden 
genegeerd. 

Mevr. Witczak en de h. Doshi zijn maar twee van de duizenden onderzoekers, artsen en andere 
talloze medische professionals van over de hele wereld die een petitie lanceerden waarin ze eisten 
dat de FDA de volledige goedkeuring van COVID-vaccins zou tegenhouden totdat aan de 
effectiviteits- en veiligheidsmaatregelen is voldaan. 

 

-) Het FDA  

Zelfs de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voegt nu hartontsteking toe als een 
bekende bijwerking voor zowel de COVID-19 vaccins van Moderna als Pfizer. Veel van de getroffenen 
zijn jongeren, aldus het Amerikaanse volksgezondheidsagentschap CDC. 

Volgens de CDC manifesteert de hartontsteking zich meestal enkele dagen na de volledige 
vaccinatie. 

 



De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zegt in haar eigen persbericht dat de risico’s 
bestaan uit myocarditis, een ontsteking waarbij de hartspier wordt afgebroken, en pericarditis, 
waarbij het weefsel rond het hart wordt vernietigd. 

Beide bijwerkingen moeten op de Amerikaanse bijsluiter voor het vaccin tegen COVID-19 van 
Modena en Pfizer-Biontech worden vermeld als bekende bijwerkingen. In de bijsluiter staat dat 
vooral na de tweede dosis van beide soorten een verhoogd risico op hartontsteking kan optreden. 

In de nieuwe bijsluiter wordt er bij het publiek op aangedrongen “onmiddellijk medische hulp” in te 
roepen als zij na vaccinatie een van de symptomen van pijn op de borst, 
ademhalingsmoeilijkheden of een abnormaal hartritme ervaren. 

 

-) Dr. Sidney Wolf 

Dr. Sidney Wolf, de oprichter en senior-advisor van de Health Research Group in de US, wees er 
tijdens een vergadering van de FDA op, dat de gegevens van het CDC van 1 januari tot 31 maart, 
slechts 204 ziekenhuisopnames en 0 sterfgevallen in de leeftijdsgroep van 12- tot 17-jarigen als 
gevolg van COVID lieten zien. 

 

-) Dr. Peter McCullough (Dr. interne geneeskunde en cardiologie, Redacteur van Reviews in 
Cardiovascular Medicine, senior redacteur van het American Journal of Cardiology, redacteur van het 
leerboek Cardiorenal Medicine, en voorzitter van de Cardiorenal Society) 

 "De pandemie was gepland, en is een misdaad tegen de mensheid" 

In een buitengewoon interview vorige week verklaarde  Dr. Peter McCullough, een Amerikaanse 
professor in de Geneeskunde en Vice-Chef van Interne Geneeskunde aan de Baylor Universiteit, dat 
de wereld werd onderworpen aan een vorm van bioterrorisme, en dat de onderdrukking van vroege 
behandelingen voor COVID-19 – zoals hydroxychloroquine – “nauw verbonden was met de 
ontwikkeling van een vaccin. We hebben eigenlijk veel meer sterfgevallen door het vaccin per dag dan 
door door het corona- virus. We denken dat we 50.000 dode Amerikanen hebben. Vijftigduizend 
doden. Het is eigenlijk gepropagandeerd bioterrorisme door injectie. We hebben nu een klokkenluider 
binnen het Center for Medicare and Medicaid Services, en we hebben twee klokkenluiders binnen de 
Centers for Disease Control." 

Dr. McCullough maakte de opzienbarende opmerkingen tijdens een webinar op 11 juni, met Dr. 
Reiner Fuellmich, een Duitse advocaat, die gelooft dat de pandemie gepland was, en 'een misdaad 
tegen de mensheid' is. 

McCullough zei dat hij gelooft dat het bioterrorisme in twee fasen is gekomen – de eerste golf was de 
uitrol van het coronavirus, en de tweede, de uitrol van de gevaarlijke vaccins, die volgens hem al 
verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van wel 50.000 Amerikanen. 



Dr. McCullough praktiseert interne geneeskunde en cardiologie, is redacteur van Reviews in 
Cardiovascular Medicine, senior redacteur van het American Journal of Cardiology, redacteur van het 
leerboek Cardiorenal Medicine, en voorzitter van de Cardiorenal Society. 

“De eerste golf van het bioterrorisme is een respiratoir virus dat zich over de wereld verspreidde en 
relatief weinig mensen trof – ongeveer één procent van veel bevolkingen – maar grote angst 
teweegbracht,” legde McCullough uit tijdens het Oval Media webinar met andere artsen. Hij merkte 
op dat het virus zich vooral richtte op “de zwakkeren en de ouderen, maar voor verder gezonde 
mensen was het net zoiets als een gewone verkoudheid”. 

McCullough legde uit dat hij al vroeg, als arts die COVID-patiënten behandelde, met een vroege 
behandelingsregeling kwam voor degenen die door het virus waren getroffen, waardoor het verblijf 
in het ziekenhuis met ongeveer 85% werd verkort, en zei dat hij begon met het publiceren van 
artikelen over wat hij had geleerd. De arts merkte op dat hij wat betreft het daadwerkelijk 
behandelen van patiënten en het publiceren van zijn artikelen”op alle niveaus op weerstand stuitte”. 

“Gelukkig had ik genoeg publicatiekracht om de enige twee artikelen in de hele medische literatuur te 
publiceren die artsen leren hoe ze COVID-19 patiënten thuis kunnen behandelen om 
ziekenhuisopname te voorkomen,” zei hij. 

“Wat we hebben ontdekt is dat de onderdrukking van vroege behandeling nauw verbonden was met 
de ontwikkeling van een vaccin, en het hele programma – en in zekere zin bioterrorisme fase één – 
werd uitgerold, en echt ging over het in angst houden van de bevolking, en in isolatie hen 
voorbereiden om het vaccin te accepteren, wat fase twee van een bioterrorisme-operatie lijkt te zijn.” 

McCullough legde uit dat zowel het coronavirus als de vaccins “het spike-eiwit, dat het gain of 
function van dit bioterrorisme-onderzoek is, aan het menselijk lichaam afgeven.” 

Hij bevestigde dat hij dat niet allemaal op de nationale televisie kon zeggen omdat de medische 
wereld de zaak zo grondig heeft gepropageerd. 

“Wat we in de loop der tijd hebben geleerd is dat we niet langer konden communiceren met 
overheidsinstanties. We konden eigenlijk niet communiceren met onze gepropagandeerde collega’s in 
grote medische centra, die allemaal in de ban lijken te zijn, bijna alsof ze gehypnotiseerd zijn.” 

“Goede artsen doen ondenkbare dingen zoals het injecteren van biologisch actief boodschapper-RNA 
dat dit ziekteverwekkende spike-eiwit produceert bij zwangere vrouwen. Ik denk dat wanneer deze 
artsen uit hun trance ontwaken, ze geschokt zullen zijn als ze bedenken wat ze mensen hebben 
aangedaan,” zei hij, een echo van wat hij, en Dr. Harvey Risch, professor aan de Yale School of 
Public Health, vorige maand tijdens een interview aan Fox News presentatrice Laura Ingraham 
vertelden. 

McCullough vertelde Fuellmich dat hij afgelopen zomer een initiatief voor vroegtijdige behandeling is 
gestart om COVID-patiënten uit het ziekenhuis te houden, waarbij hij meerdere groepen artsen in de 
Verenigde Staten en in het buitenland heeft georganiseerd. De arts merkte op dat sommige 
regeringen probeerden deze artsen te verhinderen de behandelingen te verstrekken, maar met de 
hulp van de Association of Physicians and Surgeons konden zij een gids voor thuispatiënten 



uitbrengen, en in de VS vier verschillende tele-medische diensten organiseren, en vijftien regionale 
tele-medische diensten. 

Op deze manier konden mensen die werden getroffen door COVID-19, een beroep doen op deze 
diensten en de geneesmiddelen krijgen die zij nodig hadden, voorgeschreven bij plaatselijke 
apotheken, of bij postorderapotheken, legde hij uit. 

“Zonder dat de regering echt begreep wat er aan de hand was, hebben we de epidemiecurve van de 
Verenigde Staten verpletterd,” zei McCullough. “Tegen het einde van december en januari hebben we 
in principe de pandemie aangepakt met ongeveer 500 artsen en tele-geneeskundediensten, en tot op 
de dag van vandaag behandelen we ongeveer 25 procent van de Amerikaanse COVID-19 bevolking 
die eigenlijk een hoog risico lopen, ouder dan 50 jaar met medische problemen die zich presenteren 
met ernstige symptomen.” 

De arts zei dat zijn overtuiging dat de onderdrukking van vroege behandeling “nauw verbonden” was 
met de vaccins, hem ertoe bracht zijn aandacht te richten op het waarschuwen van het publiek over 
de vaccins. 

“We weten dat dit de tweede fase van het bioterrorisme is, we weten niet wie er achter zit, maar we 
weten dat ze een naald in elke arm willen om boodschapper-RNA, of adenoviraal DNA in elk mens te 
injecteren,” zei hij. “Ze willen ieder mens.” De dokter waarschuwde later dat de experimentele 
vaccins uiteindelijk tot kanker zouden kunnen leiden, en jonge vrouwen zouden kunnen 
steriliseren. 

Dr. McCullough zei dat het zijn doel is om een grote groep mensen apart te zetten waar het systeem 
niet bij kan komen, waaronder degenen die het virus al hebben gehad, degenen met immuniteit, 
kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die kinderen willen krijgen. 

De cardioloog zei verder dat omdat er bij jonge mensen geen enkel klinisch voordeel is om het vaccin 
te krijgen, zelfs één geval van myocarditis of pericarditis na de injecties “te veel” is, maar hoewel de 
CDC op de hoogte is van honderden alarmerende rapporten van de gevallen van hartinfecties bij 
tieners en jonge volwassenen, gaan ze de zaak pas later in juni opnieuw evalueren. Hij beschuldigde 
het medische establishment ervan te hebben nagelaten iets te doen om de risico’s van de vaccins te 
verminderen. 

Als iemand die meer dan twee dozijn toezichtcomités voor de veiligheid van vaccins voor de FDA en 
het National Institute for Health heeft voorgezeten, had McCullough ruimte om kritiek te leveren op 
de manier waarop de vaccins zijn uitgerold. 

“Met dit programma is er geen commissie voor kritische gebeurtenissen, er is geen toezichtsraad voor 
gegevensveiligheid en er is geen commissie voor menselijke ethiek. Die structuren zijn verplicht voor 
alle grote klinische onderzoeken, dus het woord dat echt kan worden gebruikt voor wat er aan de 
hand is, is wanpraktijken, dat is wangedrag van mensen met gezag”, legde de dokter uit. 

“Zonder enige veiligheidsmaatregelen kun je zien wat er nu gaande is”, vervolgde hij. 

“Het is in feite de grootste toepassing van een biologisch product met de meeste morbiditeit en 
mortaliteit in de geschiedenis van ons land.” 



“We zitten tot nu toe op meer dan 5.000 sterfgevallen, zoals u weet, en ik denk zo’n 15.000 
ziekenhuisopnames. In de EU zijn het meer dan 10.000 sterfgevallen. We werken met de gegevens 
van het Center for Medicaid (CMS), en we hebben een vrij goede aanwijzing dat het werkelijke aantal 
het tienvoudige is.” 

McCullough legde uit dat omdat de Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database 
slechts ongeveer 10 procent van de slechte bijwerkingen van de vaccins omvat, zijn team naar 
andere bronnen heeft moeten gaan voor informatie. 

“We hebben nu een klokkenluider binnen het Center for Medicare and Medicaid Services (CMS), en we 
hebben twee klokkenluiders binnen de Centers for Disease Control (CDC),” onthulde de arts. “We 
denken dat we 50.000 dode Amerikanen hebben. Vijftigduizend doden. Dus we hebben eigenlijk veel 
meer sterfgevallen door het vaccin per dag dan de virale ziekte. Het is eigenlijk gepropagandeerd 
bioterrorisme door injectie”. 

Dr. McCullough zei dat hij mensen in zijn praktijk heeft gezien met gevallen van poortadertrombose, 
myocarditis, en ernstige geheugenproblemen na de vaccinatie. “Het is zo verontrustend,” zei hij. 

Hij zei dat hij onlangs in de media venijnig werd aangevallen door een vrouw uit Singapore die 
banden heeft met de Gates Foundation. 

Dr. McCullough sprak verder een huiveringwekkende theorie uit dat de vaccins ontworpen zouden 
kunnen zijn om de wereldbevolking te verminderen. 

“Als je zou zeggen dat dit allemaal een programma is van de Gates Foundation om de bevolking te 
verminderen, dan past dat heel goed bij die hypothese, toch ? De eerste golf was om de oude mensen 
te doden door de luchtweginfectie, de tweede golf is om de overlevenden te nemen en zich te richten 
op de jonge mensen en hen te steriliseren,” zei hij. 

“Als je de berichtgeving in het land ziet, in de Verenigde Staten, zijn ze nu niet eens geïnteresseerd in 
oude mensen. Ze willen de kinderen. Ze willen de kinderen, kinderen, kinderen, kinderen ! Ze zijn zo 
gefocust op de kinderen,” zei hij, erop wijzend dat ze in Toronto, Canada, vorige maand de kinderen 
lokten met beloften van ijsjes om de prik te krijgen. Volgens een rapport heeft de regering van 
Ontario – die geen toestemming van de ouders nodig heeft om kinderen te laten vaccineren – de 
kinderen aangemoedigd om het Pfizer-vaccin te krijgen tijdens een pop-up vaccinatie-evenement. 

“Ze hielden de ouders tegen en vaccineerden de kinderen”, aldus de arts. Hij zei dat de moeder van 
zijn Canadese vrouw tegen haar wil onder dwang was gevaccineerd. 

McCullough voorspelde dat de Verenigde Staten zich klaarmaken om mensen te dwingen de injecties 
te krijgen. 

 

-) Ph. Byram Bridle 

Nog een belangrijke arts en wetenschapper die aan de alarmbel trekt inzake de censuur over 
wetenschappelijke studies en verslagen van belangrijke wetenschappers en artsen wereldwijd die 
het algemene narratief van deze 'pandemie' sterk in twijfel trekken is  Dr. Byram Bridle. 



Dr. Byram Bridle, professor virus-immunologie van de Universiteit van Guelph was één van de 
sprekers op een persconferentie aldaar die werd gehouden door een Canadaees parlementslid om de 
aandacht te vestigen op de censuur waarmee artsen en wetenschappers te krijgen wanneer zij 
spreken over de risico’s die verbonden zijn aan vaccins.  

De  professor virus-immunoloog liet duidelijk verstaan dat uit diverse wetenschappelijke literatuur én 
ook uit de verslagen van Pfizer zelf (o.a. aan de regelgevende instanties in Japan en andere landen) 
men zeer duidelijk kan opmaken dat men een mogelijk verband erkend tussen hartinfecties en de 
Corona-vaccins. Hij stelt o.a. : 

“Ik weet meer dan genoeg over vaccins. Wanneer je een conventioneel vaccin in de schouder 
injecteert – en dat is waar we de Corona-vaccins krijgen – blijft het vaccin in de schouder. Vervolgens 
geven cellen van het immuunsysteem het spike-eiwit af aan de dichtstbijzijnde lymfeklier om het 
immuunsysteem te activeren”, legt professor Bridle uit. 

“En wat we hebben ontdekt is dat de veronderstelling dat het vaccin achterblijft in de schouder niet 
opgaat voor deze nieuwe vaccintechnologie. Deze mRNA-vaccins verspreiden zich over het hele 
lichaam. Slechts 25 procent van de dosis blijft in de schouder”, zegt hij. 

Bridle verwijsts ook naar polyethyleenglycol (PEG), een van de bestanddelen van het vaccin dat bij 
sommige mensen een anafylactische shock veroorzaakt. 

“Polyethyleenglycol is ontworpen om [het vaccin] in het lichaam te helpen verspreiden. En wat doet 
polyethyleenglycol precies ? Het helpt de lipide nanodeeltjes te ontsnappen aan de cellen van ons 
immuunsysteem die normaal gesproken het antigeen oppikken op de injectieplaats en het naar onze 
lymfeklier transporteren”, zegt hij. 

Dr. Byram Bridle gaat ook nog nader in op een andere grimmige ontdekking in de uitgelekte Pfizer- 
studie. Tijdens een interview met de Canadese omroep Alex Pierson, gaf de wetenschapper toe dat 
hij en anderen "een grote fout hebben gemaakt" met het SARS-CoV-2 spike eiwit. Hij zei: "We 
dachten dat het spike-eiwit een geweldig doelwit antigeen was, [maar] we hebben nooit geweten dat 
het spike-eiwit zelf een toxine was en ... een pathogeen eiwit." 

Bridle gaf toe dat door mensen in te spuiten met de COVID-19 vaccins, zij "hen onbedoeld 
inoculeerden met een toxine". De ophoping van het spike-eiwit bleek weefsels te beschadigen, wat 
de viroloog aanwees als de oorzaak van de verschillende bijwerkingen bij gevaccineerde personen. 

Het onderzoek kwam aan het licht toen velen die waren ingeënt met het COVID-19-vaccin 
bijwerkingen meldden na de vaccinatie. Een aantal vrouwen meldde ongewone menstruatiecycli na 
hun vaccinatie of na in de buurt te zijn geweest van gevaccineerde mensen. Sommige tieners 
ondervonden een soort hartontsteking, myocarditis genaamd, nadat ze waren ingeënt. Erger nog, er 
zijn meldingen van het Guillain-Barre syndroom en andere neurologische aandoeningen 
gedocumenteerd na COVID-19 vaccinatie. 

Volgens de uitgelekte studie van Pfizer blijft het spike-eiwit van COVID-19 vaccins niet in de buurt van 
de injectieplaats zoals traditionele vaccins. In plaats daarvan komt het spike-eiwit in de bloedbaan 
van een persoon en verspreidt zich door het hele lichaam. Het stapelt zich dan op in verschillende 



organen en weefsels - en veroorzaakt ernstige schade. De studie toonde echter aan dat de lever het 
grootste deel van het spike-eiwit verwerkt. 

Een studie uit december 2020, gepubliceerd in Nature Neuroscience, leek de bevindingen van de 
Pfizer-studie te bevestigen. Daaruit bleek dat het SARS-CoV-2 spike-eiwit dat in de COVID-19-vaccins 
wordt gebruikt, de bloed-hersenbarrière kan passeren. Verder onderzoek toonde aan dat dieren 
geïnjecteerd met het spike-eiwit cardiovasculaire problemen ontwikkelden. 

Verder stelt Dr. Bridle in een gedetailleerd rapport van zijn hand : “A Vaccine Guide for Parents.” het 
volgende : 

 "Deze tabel laat zien waar hun surrogaat ‘vaccin’ (dat wil zeggen, weergegeven in de 
laboratoriumtest door kleine belletjes vervangend vet met een analytische detectiemarker) 
terechtkwam in het lichaam van geïmmuniseerde ratten, die in het laboratorium werden gebruikt als 
surrogaten voor mensen… Ik wil graag enkele observaties naar voren brengen. Allereerst… een groot 
deel van de vervangende vaccindosis bleef zoals verwacht op de injectieplaats. Het is echter 
verrassend dat het grootste deel van de vaccindosis ergens anders heen is gegaan: … 50-75% van de 
vaccindosis bleef niet op de injectieplaats. De grote vraag is: waar is het gebleven? Als je naar de 
andere weefsels kijkt, kun je enkele van de plaatsen zien waar het naartoe ging en zich ophoopte… 
Het surrogaatvaccin circuleerde in het bloed. Er zijn ook aanwijzingen dat een aanzienlijk deel van het 
vaccin naar plaatsen zoals de milt, de lever, de eierstokken, de bijnieren en het beenmerg is gegaan. 
Het vaccin bereikte ook andere plaatsen, zoals de testikels, longen, darmen, nieren, schildklieren, 
hypofyse, baarmoeder, enz. Het in het laboratorium geteste vervangende vaccin werd op grote schaal 
verspreid door het lichaam van proefdieren”. – Dr. Byram W. Bridle, Viraal Immunoloog, Universiteit 
van Guelph. 

Een van zijn grootse zorgen is dat het spike-eiwit dat onze cellen produceren na de injectie in de 
bloedbaan terechtkomt, en dat het spike-eiwit zelf niet onschadelijk is. Hij gaat in op een 
gedetailleerde uitleg in het hierboven geciteerde rapport. 

Volgens hem, 

“Deze informatie is ongelooflijk belangrijk omdat recente gegevens aan het licht hebben gebracht dat 
het spike-eiwit “biologisch actief” is. Dit betekent dat het spike-eiwit niet alleen een antigeen is dat 
door het immuunsysteem als vreemd wordt herkend. Het betekent dat het spike-eiwit zelf kan 
interageren met receptoren in het hele lichaam, ACE2-receptoren genaamd, en mogelijk ongewenste 
effecten kan veroorzaken zoals schade aan hart en bloedvaten, bloedstolsels, bloedingen en 
neurologische effecten”. 

Het rapport is zeer gedetailleerd en nauwkeurig uitgewerkt. Dr. Bridle is trouwens niet de enige die 
deze zorgen naar voren brengt.  

Uiteraard heeft hij, net als veel andere gerenommeede artsen, virologen en medische professionals 
die kritische vragen durven te stellen bij de algemene  'corona- en vaccin retoriek' van de WHO en de 
grote Pharmaceutische bedrijven, een 'factcheck' ondergaan via factcheckers van derden op 
Facebook ('PolitiFact' in zijn geval). Zij stelden dat er zogezegd geen bewijs is dat het spike-eiwit een 
'toxine' is met betrekking tot de beweringen van Dr. Bridle en de wetenschap waarnaar hij verwijst. 



Ze citeren echter meningen van de CDC en andere onderzoekers die beweren dat er nog geen bewijs 
is dat het spike-eiwit gevaarlijk is maar geven geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Ze gaan 
niet in op de geciteerde wetenschap waar Bridle op wijst, ze zeggen alleen dat alles wat hij zegt 
verkeerd is.  

Dit is niets meer of minder dan pure censuur vanwege de overheid en de media en een vorm van 
dictatuur. Wetenschappelijk debat of enige vorm van discussie (zelfs onder academici) is 
klaarblijkelijk zelfs niet toegestaan.  

Dit doet terecht ernstige vragen rijzen over de intenties achter het vaccinatie- beleid. 

Dit soort ongefundeerde ‘factchecking’ is tijdens de hele pandemie een probleem geweest. Een 
recent artikel gepubliceerd in het 'British Medical Journal' door journalist Laurie Clarke heeft 
onthuld dat Facebook al minstens 16 miljoen stukken inhoud van zijn platform heeft verwijderd en 
aan ongeveer 167 miljoen andere waarschuwingen heeft toegevoegd. YouTube heeft bijna 1 
miljoen video’s verwijderd met betrekking tot, volgens hen, “gevaarlijke of misleidende covid-19 
medische informatie”. 

In het artikel wordt verder uitgelegd waarom factchecking van wetenschappers niets minder is dan 
censuur van zowel bewijs als onderbouwde meningen. Dit is gedurende de pandemie talloze malen 
gebeurd met meerdere gerenommeerde wetenschappers. 

Het is toch veelzeggend dat wanneer wetenschap, bewijsmateriaal en de meningen van 
deskundigen worden gecensureerd en belachelijk gemaakt tijdens een globale gebeurtenis als deze 
? 

Dan moeten we ons toch ernstige vragen beginnen stellen ? 

Wat is de bedoeling ? Wil men in een maatschappij elke vorm van vrij en kritisch denken middels 
censuur de kop indrukken ? 

Elk stuk dat vraagtekens plaatst bij wat we van de regering, de gezondheidsautoriteiten en de 
mainstream media te horen krijgen, wordt volledig genegeerd. In feite wordt het publiek verdeeld 
over belangrijke kwesties. 

Nogmaals, dit roept de vraag op, waarom? Je zou denken dat in een tijd als deze, discussie en bewijs 
open en transparant zouden worden gedeeld, en dit in het belang van iedereen maar niks is minder 
waar, in plaats daarvan hebben we precies het tegenovergestelde gezien. 

 

 

-) Dr. Luc Montagnier (Professor en Nobelprijswinnaar) 

Tijdens een interview uitte Nobelprijswinnaar Luc Montagnier zijn grote bezorgdheid over de 
gevolgen van het COVID-19 vaccin op middellange, lange en zelfs generatielange termijn. 



Montagnier waarschuwde dat “neurodegeneratieve ziekten” een potentiële bijwerking zijn van het 
COVID-19 vaccin en zei in niet mis te verstane bewoordingen dat hij “verontwaardigd” is over de 
wijdverbreide vaccinatie van kinderen (!!) 

De vooraanstaande viroloog weerlegt voorts een online gerucht dat waarschijnlijk bedoeld is om de 
aandacht af te leiden van zijn virusobservatie dat het COVID-19 vaccin de oorzaak is van de varianten. 

Prof. Montagnier verduidelijkt tijdens het interview met Xavier Azalbert, een journalist bij France 
Soir, dat hoewel de geruchten over zijn vaccinwaarnemingen onwaar zijn, zijn kritiek op het vaccin 
zeer reëel is. 

Nobel Laureate Luc Montagnier - Warns Covid Vaccine May Lead to 'Neurodegenerative Illness' : 

"We zijn op onbekend terrein en propageren verplichte vaccins voor iedereen. Dat is waanzin. Het is 
vaccinatiewaanzin die ik absoluut veroordeel." 

Hij legt uit dat hij “niet op zoek is naar controverse, maar naar waarheid”. 

Uit een fragment van het interview blijkt dat professor Montagnier “verontwaardigd” is over het feit 
dat het op grote schaal vaccineren van kinderen gruwelijke gevolgen voor de komende generaties 
zou kunnen hebben. (!) 

Hij geeft het voorbeeld van de onkruidverdelger glyfosaat, die kan worden doorgegeven aan 
toekomstige generaties in een proces dat bekend staat als “Transgenerationele Epigenetische 
Overerving”. 

Recente studies over glyfosaat hebben aangetoond dat er epigenetische effecten zijn. Dat betekent 
dat mensen die glyfosaat via hun voeding opnemen, iets doorgeven dat van invloed zal zijn op 
toekomstige generaties. Hun kinderen, hun kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen eronder 
lijden, legt prof. Montagnier uit. 

Montagnier stelt dat er “sequenties zijn die lijken op de prionsequenties in het RNA van het 
coronavirus” en dat deze derhalve “de natuurlijke eiwitten in de hersenen kunnen ontregelen en 
wijzigen om prionen te maken”. 

Een onderzoeksrapport met de titel “RNA editing alterations define manifestation of prion 
diseases” legt uit dat het Pfizer Covid-19 vaccin mogelijk gezondheidseffecten op lange termijn 
heeft die niet eerder bekend zijn gemaakt, waaronder “ALS, Alzheimer, en andere neurologische 
degeneratieve aandoeningen” die worden gekenmerkt door snel progressieve dementie (Zie: 
Studie bevestigt: Pfizer-vaccin veroorzaakt neurodegeneratieve ziekten). 

 

-) Dr. Michael Yeadon 

Niet alleen de artsen, verpleegkundigen en medische gezondheidsproffesionals trekken wereldwijd 
massaal aan de alarmbel, er komt ook steun uit onverwachte hoek. Niemand minder dan Dr. Mike 
Yeadon, de ex-CEO van Pfizer zelve sprak in een interview met de Dailyexpose  zijn dodelijke 
ongerustheid uit over de de experimentele Covid-19 vaccins en de instanties die deze moeten die ze 
goedkeuren en zijn angsten voor de toekomst. 



In een interview met een Engelse krant (The Daily Expose) sprak Dr. Mike Yeadon over zijn visie op de 
experimentele Covid-19 vaccins, de medicijnregulatoren die ze goedkeuren en zijn angsten voor de 
toekomst. Enkele passages : 

“Ik ben me terdege bewust van de wereldwijde misdaden tegen de mensheid die tegen een groot 
deel van de wereldbevolking worden gepleegd. 

Ik voel grote angst, maar ik laat me niet weerhouden om deskundige getuigenissen af te leggen 
aan meerdere groepen bekwame advocaten, zoals Rocco Galati in Canada en Reiner Fuellmich in 
Duitsland. 

Ik twijfel er absoluut niet aan dat we in de aanwezigheid zijn van kwaadaardige – een vaststelling die 
ik nooit eerder heb gedaan in een 40-jarige onderzoekscarrière – en gevaarlijke producten. 

In het Verenigd Koninkrijk is het overduidelijk dat de autoriteiten een koers willen varen die ertoe zal 
leiden dat zoveel mogelijk van de bevolking ‘vaccins’ krijgt toegediend. Dit is waanzin, want zelfs 
als deze middelen legitiem zouden zijn, is bescherming alleen nodig voor diegenen die een duidelijk 
verhoogd risico lopen aan het virus te overlijden. Bij die mensen zou zelfs kunnen worden aangevoerd 
dat de risico’s het dragen waard zijn. En er zijn zeker risico’s die wat ik noem ‘mechanistisch’ zijn: 
ingebouwd in de manier waarop ze werken. 

Maar al die andere mensen, die in goede gezondheid verkeren en jonger zijn dan 60 jaar, misschien 
iets ouder, die komen niet om van het virus. Bij deze grote groep is het volstrekt onethisch om iets 
nieuws toe te dienen waarvan de mogelijkheid van ongewenste bijwerkingen na een paar maanden 
volstrekt niet is gekarakteriseerd. 

In geen enkel ander tijdperk zou het verstandig zijn te doen wat als de bedoeling wordt aangegeven. 

Aangezien ik dit met zekerheid weet, en ik weet dat degenen die het aansturen dit ook weten, moeten 
we ons afvragen: Wat is hun motief? 

Hoewel ik het niet weet, heb ik sterke theoretische antwoorden, waarvan er slechts één betrekking 
heeft op geld en dat motief werkt niet, omdat hetzelfde kwantum kan worden bereikt door de 
eenheidskosten te verdubbelen en het middel aan half zoveel mensen te geven. Dilemma opgelost. 
Dus het is iets anders. Met de hele bevolking wordt bedoeld dat ook minderjarige kinderen en 
uiteindelijk baby’s in het net worden opgenomen, en dat interpreteer ik als een slechte daad. 

Er is geen medische beweegreden voor. Terwijl ik weet dat het ontwerp van deze ‘vaccins’ tot gevolg 
heeft dat in het lichaam van de ontvangers het spike-eiwit tot expressie komt, dat op zichzelf nadelige 
biologische effecten heeft die bij sommige mensen schadelijk zijn (het op gang brengen van de 
bloedstolling en het activeren van het immuun ‘complementsysteem’), ben ik vastbesloten erop te 
wijzen dat degenen die geen risico lopen door dit virus, niet mogen worden blootgesteld aan het 
risico van ongewenste neveneffecten van deze middelen”. 

(In een toespraak die u vier maanden geleden  …) 

“De meest waarschijnlijke duur van immuniteit voor een respiratoir virus als SARS CoV-2 is meerdere 
jaren. Waarom zeg ik dat? We hebben de gegevens van een virus dat zeventien jaar geleden delen 



van de wereld overspoelde, SARS genaamd, en onthoud dat SARS CoV-2 voor 80% op SARS lijkt, dus ik 
denk dat dat de beste vergelijking is die iemand kan geven. 

Het bewijs is duidelijk: deze zeer slimme cellulaire immunologen bestudeerden alle mensen die ze te 
pakken konden krijgen en die 17 jaar geleden SARS hadden overleefd. Ze namen een bloedmonster en 
ze testten of ze al dan niet op de oorspronkelijke SARS reageerden en dat deden ze allemaal; ze 
hadden allemaal een volkomen normaal, robuust T-celgeheugen. Ze waren eigenlijk ook beschermd 
tegen SARS CoV-2, omdat ze zo op elkaar lijken; het is kruis immuniteit. 

Dus ik zou zeggen dat de beste gegevens die er zijn erop wijzen dat immuniteit voor ten minste 17 
jaar robuust moet zijn. Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat het levenslang is. De stijl van de 
reacties van de T-cellen van deze mensen was dezelfde als wanneer je gevaccineerd bent en dan kom 
je jaren later terug om te zien of die immuniteit behouden is gebleven. Dus ik denk dat het bewijs echt 
sterk is dat de duur van de immuniteit meerdere jaren zal zijn, en mogelijk levenslang. 

Met andere woorden, eerdere blootstelling aan SARS – dat wil zeggen, een variant die lijkt op SARS 
CoV-2 – verleende SARS CoV-2 immuniteit”. 

De Israëlische regering beroept zich op nieuwe varianten om lockdowns, vliegverboden, beperkingen 
en de uitgifte van een Groen Paspoort te rechtvaardigen. Denkt u dat het, gezien de uitspraak van 
het Hooggerechtshof, mogelijk is om toekomstige overheidsmaatregelen te voorkomen met 
nauwkeurige informatie over varianten, immuniteit, kudde-immuniteit, enz. die kan worden 
verstrekt aan de advocaten die deze toekomstige maatregelen zullen aanvechten ? Als Arts spreekt u 
van euthanasie: waarom vaccineert men gehandicapten, kankerpatiënten en geesteszieken eerst ? 

“Wat ik schetste in verband met de immuniteit tegen SARS is precies wat we zien bij SARS-CoV-2. De 
studie is van een van de beste laboratoria op hun gebied. Theoretisch zouden mensen dus hun T-cel 
immuniteit kunnen testen door de respons van cellen in een kleine bloedstaal te meten. Dergelijke 
tests bestaan, maar ze zijn niet “high throughput” en ze kosten waarschijnlijk een paar honderd USD 
per stuk op schaal. Maar geen duizenden. De test die mij bekend is, is nog niet commercieel 
verkrijgbaar, maar alleen in onderzoek in het V.K. 

Ik verwacht echter dat het bedrijf kan worden overgehaald om testkits “voor onderzoek” op schaal te 
leveren, mits een overeenkomst wordt gesloten. Als men een paar duizend ongevaccineerde Israëli’s 
zou laten testen, kan dat een tweesnijdend zwaard zijn. Op basis van ervaringen in andere landen 
was 30-50% van de mensen vooraf immuun en daarnaast is ongeveer 25% geïnfecteerd en nu 
immuun. 

Persoonlijk zou ik niet met de autoriteiten willen onderhandelen op hun eigen voorwaarden: dat je 
verdacht wordt als bron van infectie tot het tegendeel bewezen is. Je zou niet moeten hoeven 
bewijzen dat je geen gevaar voor de gezondheid van anderen bent. Wie geen symptomen heeft, is 
nooit een gevaar voor de gezondheid van anderen. En hoe dan ook, als degenen die zich zorgen 
maken over het virus eenmaal gevaccineerd zijn, is er gewoon geen argument meer voor dat iemand 
anders gevaccineerd moet worden”. 

Ik heb begrepen dat een “lekkend vaccin” alleen de symptomen bij de gevaccineerden vermindert, 
maar de overdracht niet stopt; het laat dus de verspreiding toe van wat dan een dodelijker virus 
wordt. 



In China gebruikt men bijvoorbeeld opzettelijk lekkende vaccins tegen vogelgriep om snel 
kippenkuddes te ruimen, omdat de niet-gevaccineerden binnen drie dagen sterven. Bij de ziekte van 
Marek, waarvan ze alle kippen moesten redden, was de enige oplossing om 100% van de kudde te 
vaccineren, omdat alle niet-gevaccineerden een groot risico liepen te sterven. De manier waarop een 
lekkend vaccin wordt gebruikt is dus intentioneel, dat wil zeggen dat het mogelijk is dat de bedoeling 
is om grote schade toe te brengen aan de niet-gevaccineerden. 

Sterkere stammen zouden zich gewoonlijk niet door een populatie verspreiden omdat zij de gastheer 
te snel doden, maar als de gevaccineerden alleen minder ernstige ziekte oplopen, verspreiden zij 
deze stammen onder de niet-gevaccineerden die ernstige ziekte oplopen en sterven. 

Bent u het eens met deze beoordeling ? Bent u het er voorts mee eens dat, indien de niet 
gevaccineerden de vatbaren worden, de enige weg vooruit HCQ-profylaxe is voor degenen die nog 
niet COVID-19 hebben gehad ? 

Zou het Zelenko Protocol werken tegen deze sterkere stammen als dit het geval is ? En als velen al de 
eerder genoemde “17-jarige SARS-immuniteit” hebben, zou dat dan geen bescherming bieden tegen 
een eventuele supervariant ? 

“Ik vind het Geert Vanden Bossche verhaal zeer verdacht. Er is geen enkel bewijs dat vaccinatie leidt 
of zal leiden tot ‘gevaarlijke varianten’. Ik vrees dat het om een soort truc gaat. 

Over het algemeen ontstaan varianten heel vaak, routinematig, en hebben ze de neiging om na 
verloop van tijd minder gevaarlijk en besmettelijker te worden, omdat het in evenwicht komt met zijn 
menselijke gastheer. Varianten worden over het algemeen niet gevaarlijker. 

Geen enkele variant verschilt meer dan 0,3% van de oorspronkelijke sequentie. Met andere woorden, 
alle varianten zijn ten minste 99,7% identiek aan de Wuhan-sequentie. 

Het is een fictie, en een kwalijke ook, dat varianten waarschijnlijk ‘aan immuniteit ontsnappen’. 

Niet alleen is het intrinsiek onwaarschijnlijk – want deze mate van gelijkenis van varianten 
betekent nul kans dat een immuun persoon (hetzij door natuurlijke infectie of door vaccinatie) ziek 
wordt door een variant – maar het wordt empirisch ondersteund door hoogwaardig onderzoek. 

Het onderzoek waarnaar ik verwijs toont aan dat mensen die herstellen van een infectie of die 
gevaccineerd zijn ALLE immuuncellen hebben die ALLE varianten herkennen. 

Dat rapport laat zien WAAROM de uitgebreide moleculaire herkenning door het immuunsysteem de 
minuscule veranderingen in varianten irrelevant maakt. 

Ik kan het niet krachtig genoeg zeggen: de verhalen over varianten en de noodzaak van aanvullende 
vaccins zijn VALS. Ik ben bang dat er een zeer kwaadaardige reden achter dit alles zit. Het wordt 
zeker niet ondersteund door de beste manieren om naar immuniteit te kijken. De beweringen missen 
altijd substantie wanneer ze worden onderzocht, en maken gebruik van verschillende trucs, zoals het 
manipuleren van de omstandigheden om de effectiviteit van antilichamen te testen. Antilichamen zijn 
waarschijnlijk vrij onbelangrijk in de bescherming van de gastheer tegen dit virus. Er zijn een paar 
‘natuurlijke experimenten’ geweest, mensen die helaas geen antilichamen kunnen maken, maar toch 
in staat zijn om dit virus met succes af te weren. Zij zijn beslist beter af met antilichamen dan zonder. 



Ik noem deze zeldzame patiënten omdat zij aantonen dat antilichamen niet essentieel zijn voor de 
immuniteit van de gastheer, dus een of andere kunstmatige test in een laboratorium met 
antilichamen en gemanipuleerde virusvarianten rechtvaardigt NIET de noodzaak van extra vaccins. 

De enige mensen die kwetsbaar blijven en profylaxe of behandeling nodig hebben, zijn ouderen en/of 
zieken die geen vaccin wensen te krijgen (wat hun goed recht is). 

Het goede nieuws is dat er meerdere keuzemogelijkheden zijn: hydroxychloroquine, ivermectine, 
budesonide (inhalatiecorticosteroode gebruikt bij astmapatiënten), en natuurlijk orale vitamine D, 
zink, azithromycine enz. Deze verminderen de ernst zodanig dat dit virus geen 
volksgezondheidscrisis hoefde te worden”. 

Vindt u dat de MHRA goed werk levert bij het reguleren van ‘big pharma’ ? Op welke manieren 
omzeilt ‘big pharma’ de regelgever ? Heeft u het gevoel dat ze dat voor de mRNA-prik hebben 
gedaan ? 

“Tot voor kort had ik veel waardering voor de internationale geneesmiddelenautoriteiten. Toen ik bij 
Pfizer werkte, en later CEO was van een biotech die ik had opgericht (Ziarco, later overgenomen door 
Novartis), hadden we respectvolle interacties met FDA, EMA en de MHRA. 

Onlangs zag ik dat de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) een subsidie had gegeven aan de 
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)! Kan dat ooit gepast zijn ? Zij worden 
gefinancierd met overheidsgeld. Ze zouden nooit geld van een particuliere instantie mogen 
aannemen. 

Dus hier is een voorbeeld waar de Britse regelgevende instantie een belangenconflict heeft. Het 
Europees Geneesmiddelenbureau verzuimde om bepaalde dingen te eisen, zoals onthuld in de ‘hack’ 
van hun dossiers tijdens de beoordeling van het Pfizer-vaccin. 

U kunt voorbeelden vinden op Reiner Fuellmich’s “Corona Comité” online. 

Dus ik geloof niet meer dat de regelgevers in staat zijn om ons te beschermen. “Goedkeuring” is dus 
zinloos. 

Dr. Wolfgang Wodarg en ik hebben 1 dec 2020 een petitie ingediend bij de EMA over de genetische 
vaccins. Ze negeerden ons. 

Onlangs schreven we hen privé, waarschuwend voor bloedstolsels, ze negeerden ons. Toen we 
publiek gingen met onze brief, werden we volledig gecensureerd. Dagen later pauzeerden meer 
dan tien landen het gebruik van een vaccin vanwege bloedstolsels. 

Ik denk dat het grote geld van de farmaceutische industrie plus het geld van BMGF een klimaat 
creëert waarin nee zeggen geen optie is voor de regelgever. 

Ik moet terugkomen op de kwestie van de ‘top up vaccins’ (booster shots) en het is dit hele verhaal 
waarvan ik bang ben dat het zal worden uitgebuit en gebruikt om ongeëvenaarde macht over ons te 
krijgen. 

Waarschuw alstublieft iedereen om niet in de buurt te komen van de extra vaccins. Ze zijn absoluut 
niet nodig. Omdat er geen behoefte aan is, maar ze wel worden gemaakt door de farmaceutische 



industrie, en de regelgevers aan de kant staan (geen veiligheidstesten), kan ik alleen maar 
concluderen dat ze zullen worden gebruikt voor snode doeleinden. 

Als iemand bijvoorbeeld in de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zou 
willen beschadigen of doden, dan zullen de systemen die nu in gebruik zijn, dat mogelijk maken. 

Naar mijn mening is het heel goed mogelijk dat dit gebruikt wordt voor massale ontvolking”. 

Hij stelt verder : 

"Er zijn absoluut geen vaccins nodig om de pandemie te laten verdwijnen. Ik heb nog nooit zulke 
onzin gehoord. Je vaccineert geen mensen die geen ziekterisico hebben. Je zou ook niet van plan 
moeten zijn om miljoenen gezonde mensen te vaccineren met een vaccin dat niet eerst grondig is 
getest bij mensen". 

De Britse wetenschapper uitte ook globale kritiek op het Britse overheidsagentschap Scientific 
Advisor Group for Emergencies (SAGE), dat tot taak heeft de regering te adviseren over de 
bestrijding van de Covid 19-uitbraak. SAGE heeft een leidende rol gespeeld bij het vaststellen van het 
inperkingsbeleid in het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van recentelijk uitgevoerde maatregelen. 

Na erop te hebben gewezen dat het SAGE aan essentiële expertise op dit gebied ontbrak, aangezien 
er daar “geen klinisch immunoloog” lid was, benadrukt Dr. Mike Yeadon twee fundamentele fouten 
die SAGE heeft gemaakt en die hebben geleid tot algemene conclusies die radicaal verkeerd zijn, 
wat op zijn beurt heeft geleid tot een “foutieve behandeling van het publiek in de afgelopen zeven 
maanden”. 

-) Eerste fundamentele fout : “belachelijke” veronderstelling van 100% kwetsbaarheid. 

De eerste onjuiste veronderstelling van SAGE is dat “100% van de bevolking gevoelig was voor het 
virus en dat er geen sprake was van een reeds bestaande immuniteit”. 

Yeadon merkt op dat deze aanname belachelijk is, want hoewel SARS-CoV-2 inderdaad nieuw is, 
zijn Coronavirussen dat niet. Er bestaat niet zoiets als een “virus zonder voorouder”. Hij wijst erop 
dat er “ten minste vier endemische Coronavirussen zijn die de verkoudheid veroorzaken… die vrij 
circuleren in het Verenigd Koninkrijk en elders. Degenen die in het verleden met een of meer van deze 
endemische Coronavirussen zijn geïnfecteerd, hebben een langdurige en robuuste immuniteit voor 
deze virussen, evenals voor nauw verwante virussen. SARS-CoV-2 is zo’n nauw verwant virus”. 

Dr. Yeadon betwist ook de competentie van het SAGE-agentschap door te verklaren: “Het niet 
verwachten van een dergelijke cross- over toont het gebrek aan kennis aan om een model op te 
bouwen dat betrouwbaar genoeg is om te functioneren”. 

Verder stelt hij dat de gemeenschappelijke PCR-test die gebruikt wordt om gevallen van Covid-19 op 
te sporen, positieve testresultaten kan opleveren, ook als iemand geïnfecteerd is met een van de 
gewone verkoudheid Coronavirussen en dus niet erg betrouwbaar is. Op basis van de 
eindresultaten van deze tests zijn er in feite duizenden mensen bevolen om hun leven te 
onderbreken en 14 dagen lang in quarantaine te gaan. 



De gerenommeerde voormalige hoofdwetenschapper bij Pfizer, geeft openlijk toe wat velen tot nu 
toe alleen maar hebben vermoed: bijna elke positieve coronatest is vals. 

In een interview met Talk Radio London sprak hij als (toenmalige) hoofdwetenschapper van de 
onderzoeksafdeling voor longziekten en allergieën in duidelijke bewoordingen over het Britse 
corona- beleid door de Britse regering:  

"Wij baseren ons beleid, een economisch beleid, een beleid om de mensenrechten te beperken, op 
volledig valse coronavirus-gegevens". 

Veeleisende en foutgevoelige testen 

De zogenaamde PCR-tests leverden de gegevensbasis. Dit is een zeer geavanceerde techniek die de 
neiging heeft om onzichtbare, zeer grote fouten te maken. De vele tests zijn desastreus omdat ze 
tot veel foute resultaten leiden.  

De Brit waarschuwt voor een verkeerde interpretatie van de testresultaten : 

"Het is vreselijk om testen te gebruiken die de valse positieven niet aantonen. Wie dit niet weet, 
moet zich schamen". 

90 procent valse testen 

"De PCR-test is een poging om een sequentie van viruscode te krijgen", legt Yeadon uit op een blog. 
"De test kan echter geen onderscheid maken tussen een levend virus en een korte DNA-sequentie 
van een virus dat weken of maanden geleden is vergaan en niet meer virologisch relevant is. Het 
Coronavirus is een nieuw type virus, maar het is nauw verwant aan ten minste vier andere virussen 
die vrij in de bevolking circuleren. Het zijn allemaal Coronavirussen en dragen bij aan verkoudheid. 
Yeadon: "Bijna elke positieve Coronatest sinds mei is vals. Niet slechts een kwart, maar 90 procent". 

Verder vertelde Michael Yeadon in een ander recent interview dat kinderen 50 keer meer kans 
hebben om te sterven aan het COVID-19 vaccin dan aan het virus zelf. Zijn verklaring kwam terwijl 
Pfizer zijn mRNA-vaccin test op kinderen jonger dan 12 jaar, waaronder 6 maanden oude baby’s. 

Reuters meldde vorige maand dat tot 4.500 kinderen onder de leeftijd van 12 jaar zouden worden 
ingeschreven in de studie op meer dan 90 klinische locaties in de VS, Finland, Polen en Spanje. 

Op basis van veiligheid, verdraagbaarheid en de immuunrespons opgewekt door 144 kinderen in een 
fase I studie van het twee dosis vaccin, zei Pfizer dat het een dosis van 10 microgram zou testen bij 
kinderen tussen 5 en 11 jaar oud en 3 microgram voor de leeftijdsgroep van 6 maanden tot 5 jaar. 

Het COVID-19-vaccin van Pfizer is toegelaten voor gebruik bij kinderen vanaf 12 jaar in Europa, de 
V.S. en Canada. Zij krijgen dezelfde dosis als volwassenen: 30 microgram. 

Yeadon, voormalig vice- president en hoofdwetenschapper voor allergie en luchtwegen bij Pfizer, 
benadrukte dat de vaccins die tegen COVID-19 worden gebruikt NIET voldoende zijn getest en dat zij 
geen vergunning voor noodgebruik hadden moeten krijgen aangezien er veilige en efficiënte 
geneesmiddelen voor COVID-19 beschikbaar zijn. 



Yeadon legde uit dat de mRNA-gen-technologie die wordt gebruikt in Pfizer’s COVID-19-vaccin om 
het lichaam aan te zetten tot het aanmaken van virale spike-eiwitten een “fundamenteel probleem” 
is dat wetenschappers en onderzoekers al jaren kennen. Volgens Yeadon kunnen deze spike-eiwitten 
leiden tot bloedstolsels en andere gezondheidsproblemen. 

 

-) Dr. Roger Hodkinson  

Dr. Roger Hodkinson stuurt een waarschuwing de wereld in dat het spike-eiwit van het COVID-19 
vaccin onvruchtbaarheid veroorzaken. 

Eerder berichtte Dr. Bridle (zie boven) uit een Japanse Pfizer-studie ook al dat de spike-eiwitten van 
mRNA-vaccins zich ophopen in de geslachtsorganen – waar zij absoluut niet thuishoren. Hij stelde 
voor dit dringend te onderzoeken op schadelijke gevolgen en consequenties. Reeds eind mei 
verklaarde de bekende kritische medische wetenschapper Dr. Roger Hodkinson: de synthetische 
spike-eiwitten kunnen zowel mannen als vrouwen onvruchtbaar maken. 

Dr. Roger Hodkinson, MA, MB, FRCPC, FCAP, CEO en medisch directeur van Western Medical 
Assessments en MedMalDoctors, is opgeleid aan de Universiteit van Cambridge in het Verenigd 
Koninkrijk. Hij was voormalig voorzitter van de Afdeling Pathologie van de Medische Vereniging en 
directeur van de Medische Vereniging van Alberta (Canada). In 1976 werd hij door het Royal College 
of Physicians and Surgeons of Canada gecertificeerd als algemeen patholoog en is hij lid van het 
Royal College. Hij wordt beschouwd als een vooraanstaand gezondheidsexpert in Canada – tenminste 
totdat hij het officiële Corona-narratief begon te tornen. 

Waarschuwing voor bijwerkingen in exclusief interview 

Het Britse nieuwsportaal The Daily Expose publiceerde op 23 mei een exclusief interview met Dr. 
Hodkinson. Reeds in dat interview, voordat Dr. Bridle zijn bevindingen publiceerde, verklaarde 
Hodkinson ronduit: “Vaccins kunnen massale onvruchtbaarheid bij mannen veroorzaken”. Net als 
Dr. Bridle, begint Hodkinson zijn opmerkingen met het feit dat hij geenszins een “anti-vaxxer” is, 
d.w.z. een tegenstander van inenting. Hij benadrukt veel waarde te hechten aan op bewijs 
gebaseerde wetenschap, terwijl samenzweringstheorieën hem niet interesseren. Hij wil de 
technologie van mRNA-vaccinaties ook niet volledig veroordelen, hij beschouwt het als een slimme 
technologie waarvoor hij zijn hoed afneemt. Maar het is een nieuwe technologie en de bijwerkingen, 
die tot sterfgevallen kunnen leiden, mogen niet worden onderschat. Er is nog nooit een 
vaccinatieprogramma geweest dat tot zoveel doden heeft geleid. Eigenlijk pretendeert men 
mensen te wil redden – maar daadwerkelijk doden ze mensen. 

Men moet wetenschappelijke gegevens en feiten serieus nemen 

Zijn motivatie komt voort uit het feit dat er volgens hem gevaar bestaat voor gevaarlijke 
langetermijneffecten van de huidige mRNA-vaccinaties, waar de mainstream geen rekening mee 
houdt. Hier voelt hij het als zijn plicht om op te staan en te zeggen: Stop ! Kijk naar de feiten ! 
Analyseer de gegevens ! Ik hoop dat ik het mis heb, maar laten we eerst naar de gegevens kijken. 

Spike-eiwitten binden zich aan ACE2-receptoren in placenta en testikels 



Hodkinson maakt zich vooral zorgen over de wetenschappelijk goed bestudeerde ACE 2-receptoren 
in de vrouwelijke placenta en de mannelijke testikels. Daar bevinden deze receptoren zich specifiek 
in het gebied waar sperma wordt aangemaakt. Aangezien de spike-eiwitten, die massaal door de 
mRNA-vaccins worden aangemaakt, zich vrij door het lichaam bewegen, komen zij ook overal – en in 
grote aantallen aan deze receptoren vast te zitten. (Overigens is uit de resultaten van de Pfizer-
studie, die na dit interview openbaar werden, ook gebleken dat de spike-eiwitten zich ophopen in de 
eierstokken van vrouwen). 

Verontrustende miskramen 

De arts haalt beschikbare gegevens aan waaruit blijkt dat er reeds miskramen zijn opgetreden als 
gevolg van vaccinaties. Dit zou zorgwekkend zijn, maar nog erger zou mogelijke permanente schade 
aan de mannelijke voortplantingsorganen zijn. In de afgelopen decennia zou de mannelijke 
voortplantingscapaciteit hoe dan ook sterk zijn afgenomen, waarbij studies een daling tot 40 procent 
aantonen – zonder dat iemand in staat is te verklaren waarom. Verdere schade zou in dit verband 
verwoestend zijn. 

Hodkinson wijst erop dat de effecten van een geneesmiddel of vaccin op de menselijke 
voortplantingscapaciteit niet binnen zes maanden kunnen worden vastgesteld. Tot nu toe was het in 
de geneeskunde gebruikelijk om dit aspect binnen een periode van 2 tot 4 jaar te testen. 

Vaccinatie van kinderen roekeloos en schandalig 

Vanuit dit oogpunt zou het ongehoord zijn om nu de vaccinatie van kinderen en adolescenten 
verplicht te stellen. Kinderen en adolescenten, zo verklaart Hodkinson een feit dat op zichzelf 
algemeen bekend is, zullen Covid-19 waarschijnlijk toch niet zo ernstig oplopen, als het al gebeurt. 
Zij zouden geen risico lopen op ernstig ziekteverloop of overlijden aan de ziekte. Vaccinatie is 
absoluut niet veilig; het is niet bewezen. Er is ook geen noodgeval of bijzondere urgentie voor 
vaccinatie. Mensen blootstellen aan het risico van onvruchtbaarheid is grove roekeloosheid. In de 
geschiedenis van de geneeskunde zou elke arts die een dergelijke procedure zou hebben 
aanbevolen, van zijn universiteit zijn gegooid. 

"Vaccinating children is absolutely obscene – obscene. They are not at threat and you are putting 
them at risk". – Dr. Roger Hodkinson 

Hodkinson ergert zich vooral aan het feit dat vakmatig ongekwalificeerde en ongeschoolde 
filmsterren en leden van de Britse aristocratie “goede raad” geven over dit onderwerp. Het zijn 
allemaal, volgens Hodkinson, idioten met met niets tussen hun oren. 

Hodkinson ziet als reden voor het feit dat politici uiteindelijk niet tot bezinning komen en zich niet tot 
de wetenschap wenden, het onvermogen om hun eigen fouten toe te geven. Mensen hebben 
fouten gemaakt, maar willen niet toegeven dat ze fout zaten, met als gevolg dat ze nog meer 
fouten maken. Je kunt dit virus niet volledig uitroeien, dat is onmogelijk. Het is net als andere 
virussen overal. Als u het krijgt en u bent jonger dan 65 jaar, zult u er niet meer last van hebben dan 
van een gewone griep als u een normaal gestel hebt. Natuurlijk zou elke afzonderlijke dode tragisch 
zijn, maar men mag niet vergeten dat er ook elk jaar mensen aan de griepepidemie zijn gestorven. 



"But this is the classic situation of politicians honouring that most important principle in politics – 
never apologise, you simply morph it into something else and you move on. They got themselves into 
this hole immediately because of that idiot at Imperial College London, Neil Ferguson, who’s not a 
physician or an epidemiologist, he is a theoretical physicist, he was notoriously wrong by an order of 
magnitude in his predictions from previous epidemics and no one internationally did due diligence on 
his latest idiocy based upon largely the things that were going on with the elderly in Milan". – Dr. 
Roger Hodkinson  

Theoretisch fysicus heeft de Britten misleid 

Hodkinson ziet, statistisch gezien, een groter risico dat een leraar omkomt in het verkeer op weg 
naar school dan dat hij overlijdt aan Covid-19. In bovenstaand citaat in het Engels, verwijt hij Neil 
Ferguson dat hij het zo heeft gemaakt. Ferguson is de Britse Fauci, of de Duitse Drosten, die de 
bevolking heeft bezworen aan een voorgewende epidemie. Toch is de man volgens Hodkinson een 
theoretisch fysicus die zich bij eerdere epidemieën heeft onderscheiden door catastrofale 
inschattingsfouten te maken. Dit deel is interessant omdat het ongeveer de kwaliteiten van veel 
gezondheidsautoriteiten beschrijft. 

Dr. Fauci deels schuldig aan ontstaan virus 

Concluderend stelt Hodkinson dat hij gelooft dat het virus is ontstaan uit onderzoek waarvan de 
oorsprong kan worden herleid tot de Verenigde Staten. “Gain-of-function” onderzoek van Dr. Fauci  
zou verantwoordelijk zijn. “Zij” zouden “zichzelf in dit gat hebben gegraven” en in plaats van hun 
fouten toe te geven, maken zij meer fouten en denken zij ermee weg te kunnen komen. Misschien 
hopen ze ook dat het in de zomer, met zonlicht en verhoogde vitamine D-niveaus in de bevolking, 
allemaal voorbij zal zijn – dan zullen ze opstaan en beweren dat ze de pandemie hebben verslagen. 

"Look at Fauci, if one mask doesn’t work, well maybe two or three or perhaps 10. If you wear 10 I 
guarantee you will not get Covid because you will actually be dead of hypoxia. Let me tell you 
explicitly: masks don’t work. Period. Period. Nothing works. Nothing could work. Nothing did work. 
And nothing will work. It should be life as normal with personal responsibility used to control it in the 
usual way". – Dr. Roger Hodkinson 

Hodkinson is kennelijk vooral boos op Dr. Fauci, wiens morbide experimenten (zie: Amerikaanse 
gezondheidsautoriteit spendeerde meer dan 400.000 dollar aan het enten van geaborteerde foetale 
scalpen op muizen en ratten) en betrokkenheid bij virusonderzoek in de VS nu elke dag meer en 
meer aan het licht komen (zie: Tucker Carlson: Fauci, WHO & MSM liegen al een jaar over COVID 
laboratoriumlek). Fauci had immers het dragen van twee mondkapjes over elkaar in de VS 
gepromoot. Volgens Hodkinson zou dit onzin zijn, zelfs 10 mondkapjes zouden niet helpen, men zou 
eerder sterven aan zuurstoftekort dan aan Covid-19. 

Het menselijk immuunsysteem is ongelooflijk efficiënt – ook tegen mutaties 

Hodkinson houdt niet van paniekzaaierij over vermeende mutaties. Het menselijk immuunsysteem 
zou ongelooflijk efficiënt zijn en al deze varianten gemakkelijk kunnen herkennen en bestrijden. In 
de praktijk zou, wanneer een virus muteert, tot 3% van zijn DNA veranderen, terwijl de rest 
hetzelfde zou blijven, zodat het door het immuunsysteem kan worden herkend en aangevallen. 



"But what is unconscionable here is that every time you turn around they are using a statistic the 
wrong way. For example, imagine I’m a doc visiting you and you’re granny in a nursing home and 
you’ve got Covid, proven, let’s accept it was accurate. You have symptoms to go along with it. “So I 
say ‘hey granny, you know what, your risk of dying from this is three or four times greater than it is 
with the flu. And you’d say ‘that sounds bad’. “Next day I walk in to see granny and I say ‘hey granny, 
looks like you have Covid but let me give you some assurance here. If this was the flu you’d have a 99 
per cent chance of surviving and with Covid you have a 96 per cent chance of surviving. Granny would 
say ‘hey doc that doesn’t sound too bad, can you let me go now ? 

It is exactly the same statistics which get warped to maintain the narrative. Their job should be to 
assuage concern not to amplify it". 

Men moet ophouden mensen ongerust te maken met valse statistieken. Hij kiest een eenvoudig 
voorbeeld: Als je tegen een “oma” zegt – hé, je kans om te sterven aan Covid-19 is drie tot vier keer 
groter dan te sterven aan de griep, zullen de mensen zeggen, oh, dat is slecht! Maar als je tegen 
“oma” zegt dat ze 99 procent kans heeft om de griep te overleven en 96 procent kans om Covid-19 te 
overleven, zegt ze misschien: “Dat klinkt niet zo slecht, dokter. Mag ik naar huis?”. Opzettelijk 
verkeerd geïnterpreteerde statistieken worden gebruikt om het gangbare narratief in stand te 
houden. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn, het publiek geruststellen, niet hun 
angsten versterken. 

“Lockdowns waren de grootste fout ooit in de publieke gezondheidszorg” 

Een van de meest gerespecteerde wetenschappers ter wereld, Dr. Mike Yead, zei onlangs in het 
openbaar: “Lockdowns zijn zinloos”, de grootste fout ooit in de openbare gezondheidszorg (zie: Dr. 
Mike Yeadd: vaccinpaspoorten zullen een toegangspoort zijn tot massamoord, in de miljarden). 

"When the history of this madness is written, and there will be hundreds of books on it over the next 
few years, reputations will be slaughtered. There will be blood in the gutter because of the obvious 
insanity of what’s happening on a scale that’s never been seen before". – Dr. Roger Hodkinson 

“Als deze waanzin de geschiedenisboeken haalt” – en Hodkinson verwacht dat er in de komende 
jaren honderden van dergelijke boeken zullen worden geschreven – zal de reputatie van veel 
“deskundigen” in rook opgaan, op een schaal die nog nooit eerder is vertoond. 

 

-) Dr. Ros Jones  

Britse kinderarts : kinderen zullen aan het 'COVID-19 vaccin' sterven  

In het Verenigd Koninkrijk neemt een Britse kinderarts, Dr. Ros Jones, duidelijk stelling in het vaccin- 
debat door zich duidelijk uit te spreken tegen het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar door en van 
wie de ze de voorstanders ervan beschuldigd een totaal gebek aan ethiek te hebben. 

Dr. Ros Jones stelt niet alleen dat het immuunsysteem van kinderen veel beter is uitgerust om 
SARS-CoV-2 aan te pakken dan welk vaccin dan ook dat ooit zou kunnen, maar wijst e ook op dat 
kinderen geen risico lopen om aan COVID-19 te sterven en dat het risico om het op te lopen 
minimaal is. Zij wijst er ook op dat de vaccins die een noodtoestemming hebben voor het 



vaccineren van kinderen de mRNA-vaccins zijn van Pfizer / Biontech en Moderna, een nieuwe 
technologie waarvoor er absoluut GEEN gegevens over de effecten op lange termijn bestaan. 

Volwassenen, aldus Jones, kunnen het risico dat COVID-19 in deze situatie voor hen inhoudt 
afwegen tegen het risico van mogelijke gevolgen op lange termijn, en zelf beslissen dat zij bereid 
zijn een risico te nemen en zich te laten vaccineren. Kinderen kunnen dat niet. Daarom, aldus 
Jones, is het vaccineren van kinderen niet alleen in strijd met de Eed van Hippocrates, maar ook 
met het internationaal recht, omdat artsen alleen risicovolle behandelingen mogen uitvoeren als 
een patiënt de gevolgen van de behandeling kan inschatten en toestemming voor de behandeling 
heeft gegeven in het licht van een afweging van de daaraan verbonden risico’s en voordelen. 

"Kinderen zullen aan het COVID-19 vaccin sterven", zegt Ros Jones, "kinderen die zonder vaccinatie 
niet zouden zijn gestorven". "Vaccinatie", zo zegt zij, "stelt kinderen bloot aan een risico dat zij 
zonder vaccinatie niet zouden lopen". 

Wie wil er onder deze omstandigheden een beslissing nemen om kinderen te vaccineren? 

Eens te meer rijst de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat westerse samenlevingen in een 
collectieve staat van waanzin zijn beland waarin alle rede moet wijken en elke vorm van hysterie 
wordt doorleefd – ten overstaan van een virus dat al lang al het potentieel heeft verloren voor een 
pandemie. 

Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de hysterie die naadloos is overgegaan van de 
“mijn-God-ik-ga-sterven” naar de “als-ik-gevaccineerd-ben-dan-ben-ik-onsterfelijk”-hysterie het 
resultaat is van controle, controle die uitgaat van belanghebbende partijen die hopen zoveel 
mogelijk profijt te trekken uit de hysterie. Dat er controle wordt uitgeoefend blijkt ook uit een 
sequentie uit bovengenoemd interview, waarin Dr Ros Jones verslag doet van schoolmateriaal waarin 
op de ene bladzijde de voordelen van inenting tegen polio, tetanus of pokken aan de kinderen 
worden getoond, terwijl op de volgende bladzijde wordt gepleit voor inenting tegen COVID-19. 

Dit is kindermishandeling en goedkope propaganda in één, omdat de propaganda gebruikt wordt 
om kinderen, die nog niet in staat zijn hun eigen oordeel te vellen, eerst bang te maken met 
beelden van polio en pokken, om hen vervolgens “klaarblijkelijk ” met de zegening van het COVID-
19 vaccin te redden. 

Wie dit doet heeft geen morele bevoegdheid meer in zijn lijf en verdient eigenlijk alleen nog maar 
vreselijke minachting. 

 

-) Dr. Christiane Northrup 

Dokter Christiane Northrup stelt klaar en duidelijk : de zogenaamde anti-Covid injecties zijn in feite 
geen vaccins. Northrup benadrukt dat het mRNA-vaccin experimenteel is/was, en niet zal voorkomen 
dat de gevaccineerden geïnfecteerd worden met Covid-19 of het verspreiden ervan  – de definitie 
van een vaccin – en dat de vaccins reeds duizenden kwetsuren en sterfgevallen hebben veroorzaakt 
en dat de vaccinfabrikanten er niet verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld, hoe schadelijk 
hun product ook blijkt te zijn ... 



Northrup vermeldde ook dat deze vaccins in recordtijd zijn ontwikkeld en goedgekeurd. In de VS 
waren ze al na zeven maanden goedgekeurd, in vergelijking met eerdere vaccins die 5-10 jaar nodig 
hadden om goedgekeurd te worden, iets wat zeer ongebruikelijk is en in feite wetenschappelijk 
gezien bijna onmogelijk realiseerbaar is. Northrup zei ook dat het mRNA-vaccin van onder andere 
Pfizer en Moderna genetisch gemodificeerd was – iets dat als zeer controversieel wordt 
beschouwd omdat er in feite als het ware geen “terugkeer” meer mogelijk is voor de geïnjecteerde 
persoon persoon, omdat het slachtoffer eigenlijk “genetisch gemodificeerd” wordt. 

Tijdens haar toespraak zei Northrup ook dat de vaccinfabrikant Pfizer de Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA) toestemming heeft gevraagd om het vaccin aan kinderen in de leeftijdsgroep 
12-15 jaar te mogen geven. 

Christiane Northrup waarschuwde ook dat het Covid-vaccin onvruchtbaarheid bij vrouwen kan 
veroorzaken, omdat het in de placenta aanwezige eiwit Syncytin-1 sterk lijkt op het spike-eiwit van 
het Covid-virus SARS-CoV-2, dat door het vaccin geïnjecteerde immuunsysteem zou moeten 
worden aangevallen. Daarin krijgt zij steun van vele deskundigen, niet in de laatste plaats van de 
voormalige vicepresident en hoofdwetenschapper van Pfizer, Michael Yeadon, die een brief aan de 
EU heeft geschreven waarin hij juist hiervoor waarschuwt. 

De bekende gynaecologe zegt vervolgens dat het mRNA-vaccin ook het ongeboren kind bedreigt. 
Zij baseert zich onder meer op officiële gegevens van het Britse geneesmiddelenbureau MHRA, 
waaruit blijkt dat het aantal miskramen spectaculair is toegenomen sinds met de massale 
vaccinaties is begonnen. Uit een rapport van het MHRA over de periode 9 december 2020 tot 7 
maart 2021 bleek dat het aantal miskramen in het VK toen met maar liefst 366 procent was 
toegenomen, dat wil zeggen 3,6 keer meer miskramen in die periode dan normaal. 

Zij citeerde Ryan Cole, een arts en lijkschouwer, tevens CEO en medisch directeur bij Cole 
Diagnostics, die alarm sloeg over het vaccin nadat hij de effecten op zwangere vrouwen had 
gezien. Ze herhaalde dat hij zei: “Ik heb een vriend wiens vrouw zeven maanden zwanger was, zij 
kreeg de prik en kreeg gisteren een miskraam, onmiddellijk na de injectie”. Northrup verklaarde 
dat zij als gynaecologe soortgelijke ervaringen heeft gehad met patiënten en gelooft dat dit te 
wijten is aan deze experimentele injecties. 

“Ik maak me hier echt zorgen over”, zei Northrup nadrukkelijk, en toonde vervolgens een uittreksel 
uit het octrooi van Pfizer op het vaccin betreffende regels voor proefpersonen om “het risico voor 
de reproductieve veiligheid uit te sluiten”. Daarin staat zwart op wit dat mannen zich tijdens de 
proefperiode en 28 dagen daarna ertoe moeten verbinden geen sperma af te staan of 
onbeschermde seks te hebben met vrouwen in de vruchtbare leeftijd en dat vrouwelijke 
proefpersonen niet mogen deelnemen als zij zwanger zijn of borstvoeding geven. Desondanks 
wordt het vaccin nu zowel aan zwangere vrouwen als aan vrouwen die borstvoeding geven 
gegeven, met berichten dat de baby’s een dag na de injectie ziek worden en dan de volgende dag 
sterven. Nogmaals, het verband met het vaccin kon, zoals gewoonlijk, “niet worden bewezen”. 

Dodelijke bloedstolsels 

Christiane Northrup vermeldde vervolgens dat de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson 
bloedstolsels veroorzaken en dat zij daarom door vele artsen op eigen initiatief en ook door 



bepaalde autoriteiten en landen zijn stopgezet. Dit is het geval na verscheidene gerapporteerde 
sterfgevallen als gevolg van bloedstolsels bij degenen die met deze vaccins waren geïnjecteerd. In 
Zweden werd het vaccin van AstraZeneca in maart tijdelijk stopgezet, maar hervat toen het 
Zweedse Bureau voor de Volksgezondheid beweerde dat “het voordeel van het vaccin groter is dan 
de risico’s”. 

Op 13 april werd het vaccin van Johnson & Johnson in de Verenigde Staten stopgezet nadat de FDA 
en CDC een gezamenlijke verklaring hadden afgegeven waarin werd aanbevolen het gebruik op te 
schorten. Maar al op 23 april werd het gebruik hervat, ondanks het feit dat er niets is veranderd. Dit 
gebeurde nadat de FDA en de CDC hadden besloten dat het risico van bloedstolsels (trombose) op de 
bijsluiter moest worden vermeld. Het EMA besloot dit vaccin in Europa niet stop te zetten met het 
gebruikelijke argument dat “het risico niet opweegt tegen de voordelen”. 

Het argument dat men steeds weer hanteert, nl. "dat het risico niet opweegt tegen de voordelen" is, 
gezien de experimentele status van deze covid- vaccins (fase 3 van een klinische studie), de zeer 
beperkte voorafgaande testfase, incl. het feit dat de bijwerkingen van deze vaccins gedurende de 
komende 2 jaren nog nader onderzocht moeten worden (juist vanwege de experimentele fase), en 
in combinatie met de op dit moment reeds gekende ellenlange lijst aan ernstige bijwerkingen en 
sterfgevallen in verband met het Covid-vaccin, volstrekt onzinning te noemen. De voordelen zijn 
immers ongekend, er is in het geheel niet aangetoond dat het vaccin veilig is (wel in tegendeel) en 
de volledige werkzaamheid en veiligheid (op lange termijn) kan evenmin aangetoond worden. De 
werkzaamheid  is zo niet onbestaande, dan wel eerder uiterst schadelijk, ja zeer dodelijk, in een 
verhouding die absoluut in het nadeel is van het covid- vaccin. De statistieken zijn er al. De 
bewijslast is haast verpletterend en onloochenbaar. De vaccins zijn talloze keren meer dodelijk en 
gevaarlijker dan het zogenaamde virus. 

Alle Covid-19- vaccins hebben slechts een voorlopige en voorwaardelijke toelating (*) gekregen 
voor marketing (Conditional Marketing Authorisation) van het EMA en in die 
vergunningsvoorwaarden van een voorwaardelijke toestemming staat heel duidelijk  : “Uit de 
beschikbare informatie moet blijken dat de voordelen van het geneesmiddel groter zijn dan de 
risico’s”. 

Dit is geenszins het geval met de covid- vaccins, wel in tegendeel.  

 

Bijwerkingen en de dood 

Northrup ging vervolgens in op alle gemelde gevallen van vermoedelijke bijwerkingen en 
sterfgevallen in verband met het Covid-vaccin, inclusief de officiële cijfers uit Europa tot 20 maart, 
die gelden voor alle beschikbare vaccins. Het rapportagesysteem EudraVigilance van het EMA had 
199.213 bijwerkingen en 4.576 sterfgevallen als gevolg van Covid-vaccins gemeld. Iets meer dan een 
maand later, op 24 april, waren de Europese cijfers gestegen tot 354.177 bijwerkingen en 8.430 
sterfgevallen. Zij wees erop dat het hierbij niet zelden ging om ernstige bijwerkingen zoals 
verlamming en niet alleen om “gevoeligheid voor de prik”. 

Northrup liet vervolgens zien hoe deze dodelijke bijwerkingen tot stand kwamen: “Dit is iets wat 
jullie allemaal moeten weten”, zei ze en presenteerde een onderzoeksrapport getiteld Reaction of 



Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens : Implications for 
Autoimmune Diseases (PMID: 33584709) dat in januari is gepubliceerd door het National Center for 
Biotechnology Information. Uit de studie bleek dat 28 van de 65 geteste menselijke organen en 
weefsels een wisselwerking vertonen met het spike-eiwit (S-eiwit) waartegen het mRNA-vaccin het 
lichaam van de geïnjecteerde persoon antilichamen doet aanmaken. 

“Dit betekent dat wanneer je lichaam het eiwit heeft aangemaakt, het een wisselwerking kan 
aangaan met hersenweefsel, hartweefsel, oogweefsel, leverweefsel, neurologisch weefsel”, legde 
Northrup uit en gaf een ernstige waarschuwing. 

“Dit is een probleem en het wordt pathogene priming genoemd. In het begin gaat het misschien goed 
met je, zoals met de fretten in de mRNA-proeven, maar als je later in de herfst iets tegenkomt dat op 
een Coronavirus lijkt, zal je lichaam gaan reageren op je eigen weefsels. Dit wordt pathogene priming 
genoemd, waarbij alle fretten stierven aan een cytokinestorm”. Ze noemde de prik een “Trojaans 
paard”. 

'Pathogene priming' of cytokinestorm is een vorm van systemisch inflammatoir reactiesyndroom 
(SIRS) dat kan worden uitgelokt door verschillende factoren, zoals infecties, bepaalde 
geneesmiddelen en vaccins. Het treedt op wanneer een groot aantal witte bloedcellen wordt 
geactiveerd en ontstekingsbevorderende cytokinen afgeeft, die op hun beurt nog meer witte 
bloedcellen activeren. Dit is al vele jaren een bekend probleem bij de ontwikkeling van vaccins. 

Cytokinestorm 

Northrup legde in meer detail uit wat het betekende. De antilichamen die worden aangemaakt 
activeren een type witte bloedcel dat macrofagen heet. Wanneer een wond ontstoken raakt door de 
activiteit van macrofagen, is dat de manier van het lichaam om met de schade om te gaan. Dit 
triggert het andere type macrofagen om te komen “opruimen”, maar na een “vaccin”-injectie zullen 
zij de bedreiging in hun eigen weefsel zien en het in plaats daarvan aanvallen. 

“We zullen mensen zien die sterven aan massale ontstekingen, cytokinestormen, die niet ophouden. 
En dit zou binnen zes maanden moeten gebeuren”, legde Northrup uit. Het wordt ook wel een auto-
immuunreactie genoemd en is de schadelijke aanval van het immuunsysteem op het lichaamseigen 
weefsel. Het is dezelfde reactie die ten grondslag ligt aan orgaanafstoting tijdens een 
transplantatieprocedure. 

De bekroonde Duitse deskundige Dr. Sucharit Bhakdi heeft een soortgelijke waarschuwing 
afgegeven. 

Northrup herinnerde het publiek aan de gevallen die aan VAERS zijn gemeld. Er is sprake van 
anafylactische (ernstige allergische) reactie, verlamming, plotselinge blindheid, gehoorverlies, 
encefalitis (hersenontsteking), toevallen, beroertes en de dood. 

Factcheckers zijn op volle kracht gegaan tijdens de ongekende wereldwijde campagne om het vaccin 
te verdedigen en mensen te verleiden of te intimideren om de injecties te accepteren. Reuters 
verklaarde dat er “geen bewijs was dat Covid-19 vaccins cytokinestormen veroorzaken”. Het werd op 
sociale media met Still image: dk dox.tvridicule ontvangen, maar berichten werden in veel gevallen 
snel gecensureerd, met de opmerking dat er geen bewijs kan zijn voor iets dat nog niet is gebeurd. 



Northrup wordt echter gesteund door verschillende deskundigen, niet alleen Dr. Bhakdi. De 
wereldwijd vooraanstaande immunologe professor Dolores Cahill. heeft net als Northrup 
gewaarschuwd voor cytokinestormen, die volgens haar ook kunnen worden uitgelokt door natuurlijk 
voorkomende infecties met het Coronavirus, wat kan leiden tot uitgebreide ernstige ziekte en sterfte 
onder degenen die het mRNA-vaccin hebben genomen. 

De fretten waar Northrup het over had, werden ook opgemerkt in de Israëlische media. Een 
redactioneel artikel met de titel “Dit is geen vaccin” (zie: Dit is geen vaccin), gepubliceerd op 13 
januari op Israel National News, stelde: 

“In klinische proeven sinds de jaren zestig van vaccinatie tegen RS-virus, Dengue [koorts], SARS en 
MERS, mislukten de studies telkens tijdens de dierlijke fase. Bij katten, fretten, apen en konijnen trad 
telkens Antibody Dependent Enhancement (ADE) op, ook bekend als pathogenic priming of cytokine 
storm. Dit gebeurt wanneer het immuunsysteem een ongecontroleerde en overweldigende 
ontstekingsreactie veroorzaakt wanneer het in de echte wereld met de ziekteverwekker wordt 
geconfronteerd, met als tragisch gevolg de dood. Dezelfde overreactie van het immuunsysteem deed 
zich voor bij een aantal zuigelingen die experimentele vaccins kregen tegen RSV in klinische proeven, 
evenals bij ongeveer zeshonderd Filipijnse kinderen die stierven bij het begin van vaccinaties tegen 
Dengue [dat toen werd stopgezet] en het is vandaag nog steeds een ernstig probleem”. 

Israel National News (Arutz Sheva) is waarschijnlijk de populairste nieuwssite onder orthodoxe Joden 
wereldwijd en geeft een van Israëls grootste weekbladen uit. 

De Filipijnen werden in 2019 getroffen door het Dengvaxia-schandaal. Dit zou deels de reden zijn 
waarom volgens een nationale opiniepeiling nu slechts 19 procent van de bevolking het Covid-vaccin 
wil nemen. 

Christiane Northrup sloot de toespraak af door nogmaals te benadrukken dat “er geen weg terug is” 
voor degenen die zich op verschillende manieren laten verleiden tot het nemen van de 
experimentele injecties. Dit komt omdat hun DNA onherroepelijk is veranderd. 

 

-) Dr. Carrie Madej (Internist, osteopaat, directeur Phoenix Medical Group of Georgia) 

Hieronder volgt een extract uit een lezing van Dr. Carrie Madej over DNA en de Covid- vaccins 

Wat is DNA en hoe herschrijf je DNA ? 

Iedereen heeft genoeg DNA in zijn of haar lichaam, oplopend tot 10 miljard mijl (1,6 miljard km). Dat 
is ongeveer 35.000 terabytes aan gegevens ofwel zo'n 35 miljoen uur aan high-definition video. Welke 
informatie bevat je DNA ? Het is een blauwdruk voor je leven. Hoe je lichaam functioneert. Hoe het 
groeit. Hoe het onze gedachten en herinneringen reproduceert. 

Je kunt je DNA vergelijken met een computercode of binaire code. Een kleine verandering in die code 
kan grote veranderingen tot gevolg hebben. Je kunt een genoom invoegen. Zodat je iets extra's in de 
code kunt doen. Je kunt er een genoom uithalen, dan mis je er eentje. Je kunt ook een deel van een 
genoom in een ander gebied plaatsen. En je kunt een genoom van een synthetisch of ander 
organisme nemen en dat gebruiken om een deel van menselijk genoom te vervangen. 



Als je dit doet, herschrijf je de genetische code. Je schrijft je eigen softwareprogramma. En hoeveel 
zou er aan die code moeten veranderen om als niet-menselijk te worden beschouwd ? Zou dat ethisch 
en legaal zijn ? Ik vind het heel belangrijk om dit onder de aandacht te brengen en te bespreken. 
Omdat ze deze technologie dit jaar proberen uit te rollen. Het wordt ook een technische, synthetische 
of genetisch gemodificeerde cellijn genoemd ... deze termen gebruiken ze ervoor. Het is jargon, dat je 
moet proberen te begrijpen. 

Wat is een patent ?  

Alles wat uit de natuur komt, kan niet worden gepatenteerd en levert dus geen geld op. Het zijn 
wilde vruchten, groenten of kruiden. Maar iets dat aangepast, dat bewerkt is, kan wel worden 
gepatenteerd. Ze knoeien wat met de moleculen, ze voegen iets toe en het is niet natuurlijk meer. 
Dan kunnen ze er geld aan verdienen. Ze vragen een patent aan en patenten leveren miljarden op. 
Want dan is het een uniek product. Gezond of niet, dat maakt niet uit. Het brengt geld op.  

Een goed voorbeeld is Monsanto. Dat bedrijf kan zaden genetisch aanpassen. Daarmee heeft het iets 
gemaakt dat niet meer op de natuur lijkt. Het kan dus gepatenteerd worden en geld opleveren. Je ziet 
dan tomaten en mais in de supermarkt die er exact hetzelfde uitzien als wilde groenten, maar het niet 
zijn. Ze hebben iets veranderd. Dus aan de buitenkant ziet het er hetzelfde uit, maar van binnen is het 
niet hetzelfde meer. Daarom bezitten ze bij Monsanto de zaden en hebben ze er controle over. 

Kunnen wij mensen straks ook gepatenteerd worden ? 

Vertaal dit maar eens door naar een menselijke cellijn of een mens. Dit zou kunnen betekenen, dat 
wij als mens gepatenteerd kunnen worden of dat onze menselijk cellijnen gepatenteerd kunnen 
worden. En als het eenmaal gepatenteerd is, moeten we eigenaren hebben. Je ziet waar ik heen wil. 
Wat als ons DNA wordt gemodificeerd met genen van een andere soort ? Zijn we dan nog steeds 
menselijk ? Is dit transhumanisme ? En wat als ons DNA genoom gewijzigd is ? Als het vervolgens 
gepatenteerd wordt en eigendom van iemand is ? Mensen, dit is geen sf-film of een toekomstige 
gebeurtenis. Het zijn feiten die zich vandaag afspelen. 

Dit heet recombinant DNA en recombinant RNA-technologie. En het wordt voorgesteld voor de 
COVID-19 vaccinatie. 

Dit DNA-vaccin is nooit eerder gebruikt op mensen 

De COVID-19 vaccins zijn ontworpen voor het maken van een genetisch gemodificeerde organisme. 
. 

Voor alle duidelijkheid: dit type DNA-vaccinatie is nooit eerder op mensen gebruikt. Ik herhaal. Dit 
soort vaccinaties is nóóit eerder op mensen gebruikt. Men wil dus een vaccinatie verplichten, die 
nooit eerder op mensen is gebruikt. De dierproeven werden gewoon overgeslaan. Ze gaan 
rechtstreeks over op menselijke proeven. Er is helemaal geen goede wetenschappelijke 
methodologie. Er is voor geen enkel vaccin een gerandomiseerd placebo gecontroleerd onderzoek. 
En dat is een gouden regel voor elke therapie die de FDA moet goedkeuren. Er wordt geen degelijk 
wetenschappelijk protocol gevolgd om er zeker van te zijn dat een vaccin veilig is. Om er zeker van 
te zijn dat het daadwerkelijk werkt. 



 

Fabrikanten van vaccins kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schadelijke gevolgen 

De producenten van vaccins zijn in het algemeen vrijgesteld van aansprakelijkheid. Dus als je 
bijwerkingen krijgt of het vaccin een of andere aanval of verlamming veroorzaakt, kan deze groep 
niet aansprakelijk worden gesteld. Ze zijn ook vrijgesteld van gerandomiseerde controleproeven. Ze 
doen dit niet alleen met de COVID-19 vaccins, maar ook met andere vaccins. 

Ze zijn ook vrijgesteld van bewijsmateriaal om aan te tonen dat deze middelen zullen doen wat zij 
zeggen. Ze hoeven bijvoorbeeld alleen maar te bewijzen dat het vaccin antilichamen aanmaakt. Maar 
dat je antilichamen hebt, wil nog niet zeggen dat je ook immuun voor iets bent. Dat weten we niet. 
We weten niet of dit werkt bij de bevolking. Bij een echte studie moeten ze dat aantonen. Dat doen ze 
nu niet, daar hebben ze geen tijd voor, zeggen ze. Dus de vaccins werken mogelijks helemaal niet. 

Kankerverwekkend ? 

We moeten ons dus afvragen wat het doel van het COVID-19 vaccin is. Ook belangrijk om te weten is 
dat veel vaccins MRC 5 ingeschakelde foetale cellijnen van de jaren 60 gebruiken. Dit is een 
onsterfelijk gemaakte cellijn. Die sterft dus niet. Met andere woorden: het is een cel die het vermogen 
heeft verloren om door apoptose* te gaan. En een cel die dat proces van doodgaan niet kan 
doorstaan, wordt kanker genoemd. Dat is de definitie van kanker. 

Apoptose is celdood. Natuurlijk celproces dat leidt tot het afsterven van cellen die een afwijking 
vertonen en daardoor niet meer goed functioneren. Sommige vaccinaties die deze kankerachtige 
cellijnen gebruiken, zijn MMR : 

(zoals mazelen, rubella, de bof, rode hond, waterpokken, gordelroos, hepatitis A en B en polio). 

Verhoogde kans op kanker volgens Italiaanse wetenschappers 

Er is een Italiaans rapport dat onderschreven wordt door de Italiaanse regering en Corvelva, een 
groep Italiaanse wetenschappers. Ik vertelde al wat de conclusies waren over een paar vaccins die ik 
net noemde. Deze wetenschappers verklaren dat dit vaccin de kans op kanker verhoogt. 

Dus er is een verhoogd risico op mutagenese of mutante genen. Een verhoogd risico op de 
overdracht van levende infectie. Dit is algemeen bekend. Vaak zouden er bacteriën zijn. Dat is een 
contaminant of een mycoplasma pneumoniae: een veel voorkomende bacterie die verontreinigend is. 
Dit heeft niets met het vaccin te maken, maar die bacterie zit er wel in. Dus je krijgt een infectie 
boven op het vaccin. 

Potentieel biowapen 

Het resultaat van wat ik allemaal onderzocht heb zou als een biowapen kunnen worden gebruikt. 
Men injecteert in feite kanker in je lichaam, samen met zeer giftige stoffen als kwikderivaten, 
aluminium afgeleiden en andere giftige stoffen. Daarnaast heb je dan nog het synergetische effect. 
Stel, je hebt één vaccin met een bekend aantal bijwerkingen en je injecteert dat binnen een bepaalde 
tijd samen met een ander vaccin met een bekend aantal bijwerkingen in een menselijk lichaam ... 



Dan krijg je niet alleen A plus B, maar die twee samen kunnen ook nog een synergetisch effect 
hebben. De nadelige effecten daarvan kunnen wel honderd keer groter zijn. Er zijn geen studies 
gedaan naar de effecten van verschillende vaccins samen en we weten niet wat de effecten van het 
COVID19 vaccin zijn. De pediatrische populatie is absoluut het meest vatbaar, omdat het 
immuunsysteem van kinderen nog niet volgroeid is. 

Waarom worden vaccins zo gepusht ? 

Als het huidige onderzoek en het bewijsmateriaal zo gebrekkig zijn, moeten we gewoon de 
geldstroom volgen. Bill Gates heeft veel bedrijven gesponsord, maar ook betaald voor onderzoek : 

-In 2011 kreeg het Duitse bedrijf Curevac  33 miljoen dollar voor onderzoek en ontwikkeling van RNA 
vaccins. 

-In 2013 kreeg Moderna Therapeutics 25 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling van RNA vaccins. 

-In 2015 kreeg Inovio  45 miljoen voor hun DNA-vaccins, waarover het bedrijf vermeldde dat het DNA- 
nanotechnologie gebruikte. Nanotechnologie gebruikt microscopisch kleine, robotachtige 
organismen. Al deze bedrijven werden gesteund door de Bill Gates Foundation of worden ermee in 
verband gebracht. 

Bedrijven hebben geen licentie 

Belangrijk om te weten is, dat deze bedrijven GEEN licentie voor menselijk gebruik van die 
producten hebben gekregen. Dit komt, omdat de vaccins onvoldoende immuniteit gaven bij 
proeven met mensen. Nogmaals, voldoende immuniteit betekent alleen dat je een bepaalde 
hoeveelheid antistoffen hebt. Dit laat weer zien dat iemand in het openbaar niet volledig immuun 
is voor welke bacterie, virus of ziekte de vaccins willen beschermen. Er wordt alleen in vitro, in een 
reageerbuis, gekeken hoeveel antilichamen er zijn. Dat is geen goed wetenschappelijk bewijs voor 
de werkzaamheid van deze vaccins. 

Mijn conclusie na dit onderzoek is : 

-het COVID-19 vaccin is niet veilig. 

-er is geen enkele wetenschappelijk methodologie. 

-er worden kanker en mutagene cellijnen in ons lichaam ingebracht (doen ze al heel lang 

 zonder dat mensen het wisten). 

-er worden giftige stoffen in ons lichaam ingebracht (doen ze ook al heel lang). 

-er worden ook verschillende genomen in ons lichaam ingebracht (doen ze ook 

 al heel lang). 

-er is geen bewijs dat wat ze doen en zeiden te gaan doen, ook zal gebeuren. Er hoeven 

 zelfs geen bewijzen te worden geleverd. Het wordt schaamteloos toegelaten. 



-ook de nanotechnologie en de roboteffecten worden in ons lichaam ingebracht. 

 

Het recombinante RNA en de recombinante DNA-technologie kunnen permanente en onbekende 
genetische veranderingen aanbrengen in een menselijk lichaam. Permanent, want als het DNA is 
veranderd, moet iemand met deze verandering blijven leven. Er is geen weg terug. Het is niet, zoals 
we gewend zijn, dat we een vaccinatie halen en niet meer nemen als het vaccin niet blijkt te werken’’. 

 

-) Dr. Robert Kleinstäuber 

Ook deze Duitse arts doorbreekt het stilzwijgen: de covid_19 vaccins veroorzaken ernstige 
bijwerkingen ; kinderen zijn in gevaar ! 

Dr. Robert Kleinstäuber is anesthesist, intensive care en spoedeisende hulp arts en een 
gespecialiseerde pijntherapeut in Schleswig-Holstein. In een video, waarmee hij zich nu tot het 
publiek wendt, beschrijft hij zijn ervaring dat met name oudere patiënten in temporeel verband met 
een COVID-19 inenting ernstige gezondheidsproblemen ontwikkelen en in sommige gevallen zelfs 
overlijden. Hij kan het niet langer met zijn geweten verzoenen om te zwijgen, ook al heeft dat voor 
hem negatieve gevolgen, schrijft Siri Sanning. 

Ondertussen schort een praktijk voor interne en algemene geneeskunde in Noordrijn-Westfalen zijn 
COVID-19 vaccinatiecampagne tijdelijk op als gevolg van “verontrustende, zelfs beangstigende 
reacties” van patiënten nadat 600 vaccinaties waren toegediend. 

De ervaren anesthesist beschrijft dat veel oudere patiënten die hij als spoedarts ziet in verband met 
de COVID-19 vaccinatie problematische gezondheidsreacties ondervinden. Hij meldt pijn, duidelijke 
tekenen van een COVID-infectie en ook – in het ergste geval – de dood van patiënten. 

Of het verband met de Corona-vaccinatie niet alleen een tijdelijke aard maar ook een oorzakelijk 
verband vertoont, zal het onderwerp zijn van talrijke onderzoeken, die, naar zijn overtuiging, wegens 
talrijke tegenstrijdigheden nu zeker op gang zullen komen. 

Dr. Kleinstäuber is zelf niet gevaccineerd, maar is wel hersteld van een infectie. Hij sluit uit dat hij zich 
laat vaccineren tegen COVID-19: “Absoluut niet”. Hij wijst erop dat het doorgaans 8 tot 10 jaar 
duurt om een vaccin te ontwikkelen. Zo lang duurt het voordat een vaccin als geverifieerd en veilig 
wordt beschouwd. Hij wijst erop dat er na een periode van 25 tot 30 jaar nog steeds geen vaccin 
tegen HIV bestaat. In het geval van de Coronavirussen daarentegen, die ook al 30 tot 35 jaar 
bekend zijn, is het mogelijk gebleken om binnen een jaar plotseling verschillende vaccins 
beschikbaar te stellen. Dat is, volgens de arts, zeer ongewoon. 

COVID-19 vaccinatie kan niet met een zuiver geweten worden aanbevolenen 

Dr. Kleinstäuber is onvermurwbaar. Als arts kan hij de COVID-19 vaccinatie niet met een zuiver 
geweten aanbevelen. Als een patiënt het zo graag wil, zal hij zijn beslissing respecteren en hem niet 
ontmoedigen zich te laten vaccineren. 



"Maar ik kan het niet aanraden. Werkelijk niet. Het geheel is voor mij te verdacht geworden, met te 
veel tegenstrijdigheden, met te veel variabelen, en deze hele studiesituatie is uiterst verwarrend", 
benadrukt hij. 

Oproep aan collega’s om kritisch te zijn 

De spoedarts doet een beroep op zijn collega’s om de zaak kritisch te benaderen in plaats van alles te 
accepteren wat de farmaceutische bedrijven en de politieke instellingen van het land willen doen 
geloven. Veel ervan, geeft hij toe, kan waar zijn. Maar veel ervan is dat niet. Omdat het niet met 
open kaarten gespeeld wordt. 

Vaccineer bejaarden en kinderen niet 

Als arts, zegt Dr. Kleinstäuber, moet men zich afvragen wat het beste is voor de patiënt. Volgens zijn 
deskundigheid mag dit type vaccinatie niet worden gebruikt bij oudere mensen die veel reeds 
bestaande ziekten hebben. Bij kinderen is het bovendien “volstrekt achterhaald om er zelfs maar 
aan te denken ze in te enten”. 

Niemand kan de veiligheid van vaccins garanderen 

De intensive care arts doet een beroep op het gezond verstand van politici en vooral van ouders. Het 
zijn deze laatsten die over hun kind beslissen. Een vaccin mag alleen aan een kind worden gegeven 
als het als absoluut veilig wordt beschouwd en het geen schade zal berokkenen – een garantie die 
“niemand op deze wereld kan geven”. 

Financiële belangen, niet gezondheidsbelangen, staan op de voorgrond 

Veel meldingen van bijwerkingen op vaccins worden onder het tapijt geveegd en gebagatelliseerd, 
merkt Dr. Kleinstäuber op. Hij raadt iedereen die overweegt zich tegen COVID-19 te laten vaccineren 
aan om precies uit te zoeken “wat er eigenlijk met hen wordt gedaan”. Hij betwijfelt of zijn beroep op 
het gezond verstand door de politici zal worden aanvaard. Op de voorgrond staan niet de 
gezondheidsbelangen, maar de financiële belangen. 

Geweten sterker dan angst voor sancties 

Wij als dokters zijn verplicht goed te doen voor onze patiënten of tenminste zijn lijden te verlichten. 
Maar wij zijn niet verplicht hem iets te geven als wij zelf niet weten of het goed is of niet. Geen 
politicus kan dat van een arts eisen, aldus Dr. Kleinstäuber. 

Dr. Kleinstäuber wendt zich nu tot het publiek in de wetenschap dat de publiciteit over zijn video van 
de kant van de Ärztekammer (Medische Raad) hem schade kan berokkenen. Hij verklaart echter dat 
hij nu een punt heeft bereikt waarop zijn geweten zwaarder weegt dan de vrees voor sancties. 
Henning Rosenbusch laat op Twitter weten dat deze woorden de hele wereld over moeten gaan, 
zodat de opoffering van de arts, die waarschijnlijk de gebruikelijke consequenties van de Medische 
Raad verwacht, niet tevergeefs is geweest. Daarom ook ons pleidooi aan u : deel deze informatie. 
Tijdelijke vaccinatiestop in huisartsenpraktijk 



Aangezien de vermelding op de homepage van de praktijk voor inwendige en algemene geneeskunde 
Dr. med. Dipl.-Sportl. Ulfert Schröder in Bad Münstereifel voor zichzelf spreekt, wordt zij hier zonder 
commentaar geciteerd: 

Beste patiënten, 

In de afgelopen weken hebben wij grote inspanningen geleverd om al onze patiënten – voor wie het risico van 
een ernstig verloop van een Covid-ziekte mogelijk zwaarder weegt dan de risico’s van een Covid-vaccinatie – na 
gewetensvolle indicatie en individuele risicobeoordeling een passend vaccinatieaanbod te doen. 

Wij moesten sommige patiënten ervan overtuigen dat zij waarschijnlijk baat zouden hebben bij vaccinatie, 
terwijl anderen vaccinatie moesten worden afgeraden na afweging van de risico’s en de voordelen. Dit was niet 
gemakkelijk voor ons, aangezien wij enerzijds rekening moesten houden met de regels voor prioriteitstelling bij 
vaccinatie en wij anderzijds geen vaccinatie wilden weigeren aan iedereen die zich wilde laten vaccineren. 

Na een recente bestudering van het tot op heden beschikbare gegevensmateriaal over de COVID-vaccinaties en 
de van onze kant opgedane ervaringswaarden, hebben wij echter besloten de vaccinatiecampagne in onze 
praktijk voorlopig te beëindigen. De beschikbare gegevens over alle COVID-vaccins lijken ons niet overtuigend – 
de analyses die wij hebben verricht naar de immunologische reacties op de vaccinaties hebben uiterst 
heterogene of onsystematische bevindingen aan het licht gebracht, die ons ten dele verontrusten en zelfs 
beangstigen. 

Na meer dan 600 vaccinaties in onze praktijk en helaas net op het moment van de afschaffing van de 
vaccinatieprioriteiten, hopen wij nu op uw begrip voor dit besluit. 

Uiteraard zullen wij, zoals gebruikelijk, de ontwikkeling van de gegevenssituatie rond de vaccins op de voet 
volgen en u op deze manier informeren over onze verdere beslissingen. 

Voorts spreekt het vanzelf dat wij alle geplande tweede vaccinaties voor onze patiënten volgens plan zullen 
uitvoeren. 

Met vriendelijke groet, 

Dr. Ulfert Schröder 

 

-) Talloze vooraanstaande Artsen in Duitsland en Oostenrijk 

Veel vooraanstaande Oostenrijkse en Duitse artsen komen in opstand tegen de COVID-19 inentingen 
voor kinderen. 

De regeringen in Berlijn en Wenen propageren COVID-19 vaccinaties van kinderen en adolescenten 
tussen 12 en 15 jaar. In Oostenrijk is nu massaal verzet vanuit de medische beroepsgroep gerezen, 
schrijft Manfred Ulex. 

De Permanente Vaccinatiecommissie (Stiko) in Duitsland wil geen inenting van kinderen tussen 12 
en 15 jaar tegen COVID-19 aanbevelen. De voorzitter van de commissie, prof. dr. Thomas Mertens, 
is van mening dat de gegevenssituatie daarvoor niet toereikend is. De geneesheer-directeur van 
het Instituut voor Virologie van het Universitair Ziekenhuis van Ulm is van mening dat een 
vaccinatie van kinderen niet nodig is. 



Stiko-lid prof. dr. Christian Bogdan heeft zich ook uitgesproken tegen een algemene 
inentingscampagne voor kinderen. “Een aanbeveling tot vaccinatie kan niet worden gedaan louter 
omdat het op dat moment sociaal of politiek opportuun lijkt”, vertelt de immunoloog uit Erlangen 
aan het dagblad Nürnberger Nachrichten. “Kinderen alleen maar vaccineren om anderen indirect te 
beschermen is geen voldoende vaccinatie-indicatie”, aldus Bogdan. 

De andere leden van de Stiko staan ook achter deze beoordeling, maar de Duitse minister van 
Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) blijft pleiten voor kindervaccinatie en zegt dat een aanbeveling of 
niet-aanbeveling van de kant van de Stiko niet bindend is. Hij gaat echter voorbij aan het feit dat een 
beoordeling door de Stiko wel degelijk doorslaggevend kan zijn in kwesties van aansprakelijkheid en 
vorderingen tot schadevergoeding. 

Artsen komen in opstand 

Ook in Oostenrijk is de kindervaccinatiecampagne in volle gang. Onder het motto 
#wirzeigenunserGesicht (wij laten ons gezicht zien) hebben nu 120 artsen zich hiertegen 
uitgesproken en de Artsenvereniging in een video opgeroepen hun aanbeveling te heroverwegen, 
omdat een solide wetenschappelijke basis daarvoor ontbreekt. 

“De goedkeuring van de noodvaccinatie uit de VS vond plaats met een klein aantal deelnemers, een 
observatie op lange termijn is niet gegeven“, aldus initiatiefneemster Dr. Maria Hubmer-Mogg. Ze 
zegt dat het ook irritant was dat de dosis niet was aangepast, wat gebruikelijk is in de 
kindergeneeskunde. 

“Kinderen krijgen dezelfde dosis als volwassenen”, zegt de huisarts uit Steiermark. Het is de 
“morele plicht van ouders om naar de gegevens te kijken”, roept zij op, wijzend op het lage risico 
van ziekte bij kinderen. “Als moeder zeg ik: stel je voor dat je kind een ernstig vaccinletsel oploopt. 
Deze vaccins zijn experimentele medicijnen die zich nog in fase 3 bevinden”. 

Dr. Kyra Borchhardt, een internist, is ook een van de moedige artsen uit Oostenrijk. Ze verduidelijkt: 

"Ik ben tegen de kindervaccinatie omdat kinderen geen vaccinatie tegen Sars-CoV-2 nodig hebben. 
Zij zijn immuun door de bestaande kruisreactiviteit met oudere virusstammen. De zogenaamde 
vaccins bieden geen bescherming en kunnen schadelijk zijn. Het gebrek aan studies laat geen 
aanbeveling toe. Evenmin kan normaliteit ten koste van kinderen gaan", zegt zij. 

"Als volwassenen hebben we de vrijheid om beslissingen te nemen over onze gezondheid. Kinderen 
niet, dus moeten we niet proberen het oude normaal terug te winnen ten koste van onze kinderen", 
zegt huisarts Dr. Emma Kiendler. 

Dr. Klaus Wamprechtshammer is van mening: 

"Laten we ons niet door slechte promotie en luidruchtige politici met angst manipuleren. We zijn het 
aan onze kinderen verplicht om op te passen. Wij als ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van 
onze kinderen, geen politicus, reclamebureau of bedrijf kan ons dat afnemen". 

De Tiroolse kankeronderzoeker Dr. Florian Überall bekrachtigt: 



"Als biochemicus is een flagrant gebrek aan studies naar bijwerkingen voor mij een onwrikbaar 
obstakel om de bevolking zo’n vaccinatie te geven. Het is schandalig hoe bijwerkingen die al zijn 
opgetreden, worden gebagatelliseerd". 

“Moet de vaccinatiestatus van de kinderen dienen als toegangspoort tot educatieve en recreatieve 
voorzieningen ? Dat is moreel niet te rechtvaardigen”, zegt een verontwaardigde spoedarts en 
anesthesioloog intensive care-medicus Dr. Terezia Novotna, die elke vorm van directe of indirecte 
verplichte vaccinatie strikt afwijst. “Als ouders mogen we de fundamentele rechten van onze 
kinderen op onderwijs en lichamelijke integriteit niet laten afhangen van deelname aan een 
onderzoek”. 

En volksgezondheidsdeskundige Dr. Martin Sprenger uit Graz merkt op: 

"De beslissing voor of tegen vaccinatie mag nooit worden gekoppeld aan sociale participatie en 
zeker niet aan toegang tot onderwijs. Ik denk dat dit een gevaarlijk debat is dat ook voorbarig is". 

Conclusie van de Oostenrijkse artsen: in plaats van kinderen te vaccineren, zou de regering een 
campagne moeten starten voor het behoud van de natuurlijke gezondheid. 

 

-) Steeds meer vrouwelijke artsen tegen COVID-19 vaccinatie van kinderen 

"Als we maar één kind kunnen behoeden voor een ernstige bijwerking of ernstige gevolgen op 
lange termijn, dan is het ons dat waard, zelfs als we misschien onze baan verliezen." 

In Wenen heeft een groep artsen die het initiatief hadden genomen tot de videocampagne 
www.wirzeigenunsergesicht.org op 18 juni 2021 een persconferentie gehouden om te wijzen op het 
grote risico van ernstige bijwerkingen bij een minimale kans op ziekte. Steeds meer artsen verzetten 
zich tegen de aanbeveling om minderjarigen in te enten, Nu Pfizer erin is geslaagd in de VS en de EU 
een voorwaardelijke noodtoestemming te krijgen voor zijn experimentele vaccin voor 12-jarigen en 
ouder.  

Dat kinderen en adolescenten zouden moeten worden gevaccineerd om de ouderen te 
beschermen, opdat zij zelf dan geen risico zouden lopen is duidelijk in strijd met de wetgeving en 
het recht op bescherming van het kind, maar klaarblijkelijk zijn zelfs leden van ethische comités voor 
de bescherming van het kind niet echt geïnteresseerd, klinkt het verontwaardigd. 

Te korte observatieperiode in onderzoeken 

De internist Univ.-Prof. Andreas Sonnichsen: 

“De voorwaardelijke goedkeuring is gebaseerd op een kleine studie bij ongeveer 2000 kinderen met 
een gemiddelde observatieperiode van slechts 56 dagen. Door de korte observatieperiode en het 
beperkte aantal gevallen is de studie ongeschikt om betrouwbare conclusies te trekken over de 
veiligheid en doeltreffendheid van vaccinatie bij kinderen op lange termijn. Sterfgevallen kunnen 
niet worden uitgesloten. In de Europese databank van gemelde vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen zijn er al 583 vermeld over bijwerkingen bij kinderen onder de 18 jaar”. 

Infecties verlopen onschadelijk bij kinderen 



“Persoonlijk ken ik de pandemie alleen uit de media, uit de vakliteratuur en uit talrijke e-mails van de 
medische vereniging. De virale infectie veroorzaakt door SARS-CoV2 verloopt meestal onschadelijk, 
is niet erg besmettelijk en speelt op medisch vlak geen rol in mijn dagelijkse routine. In mijn praktijk 
heb ik sinds de uitbraak van de “pandemie” twee kinderen met Covid-19 gediagnosticeerd. 
Bijvoorbeeld een tiener wiens symptomen snel verdwenen, maar waarvan het hele gezin tien dagen in 
quarantaine moest. Financieel en sociaal gezien was dit een gewelddaad voor het gezin". 

Waar ik wel getuige van ben in de artsenpraktijk zijn de begeleidende gevolgen: wanhopige ouders 
op de rand van stressbestendigheid door de lockdown-maatregelen, toename van eetstoornissen en 
zwaarlijvigheid door het ontbreken van een sociaal netwerk en door de sluiting van alle 
sportfaciliteiten, eczeem door het voortdurend desinfecteren van de handen, verstoord sociaal 
gedrag van kinderen en jongeren die elkaar als gevaarlijk beschouwen. Het is volslagen krankzinnig 
om kinderen en jongeren deze vaccinatie aan te bevelen, aangezien zij geen risico lopen. Uit de 
gesprekken die ik in mijn artsenpraktijk voer, weet ik dat tieners gevaccineerd willen worden om 
weer normaal te kunnen leven. Een citaat van een jongere: “Ik laat me alles inspuiten zolang ik 
mijn leven maar kan terugkrijgen”. En dat is waar voor mij een ethische grens duidelijk wordt 
overschreden. Ik vaccineer als dokter tegen ziekte, maar niet tegen onderdrukking”. 

Ernstige bijwerking bij jonge kinderen 

Kinderarts Dr. Christine Saahs heeft een soortgelijk argument: 

“De bijwerkingen van de vaccinatie blijken in de onderzoeken sterker te zijn naarmate de 
proefpersonen jonger zijn. In de Comirnaty-studie, waarin 1.100 proefpersonen tussen 12-15 jaar 
werden onderzocht, had 0,4% ernstige bijwerkingen, dat wil zeggen dat vier kinderen ernstige 
gevolgen ondervonden van de vaccinatie. Elk getroffen kind is er een te veel! We weten nog veel te 
weinig over mRNA-vaccins – niemand kan zeggen wat deze vaccins op de lange termijn zullen 
doen. Zouden we op een vliegtuig stappen met voorwaardelijke veiligheidsgoedkeuring? Als er een 
heel belangrijke reden voor was waarschijnlijk wel. Maar zouden we onze kinderen er mee op reis 
sturen ?” 

De baten-risicobeoordeling is negatief 

De baten-risicobeoordeling van de vaccinatie is duidelijk negatief : zoals onder meer blijkt uit de 
studie van de universiteit van Innsbruck in Ischgl, wordt slechts 15% van degenen die in contact 
komen met het Coronavirus ziek, waarbij kinderen zelfs minder vaak worden getroffen. Volgens de 
medische informatie krijgt echter meer dan 70% van de kinderen griepverschijnselen nadat zij zijn 
gevaccineerd. 

“Bovendien zijn er zeldzame ernstige bijwerkingen en bestaat het risico van mogelijke gevolgen op 
lange termijn. Deze zijn nog onbekend omdat ze nog niet bestudeerd zijn. Bijzonder alarmerend is 
dat ook de mogelijke effecten op de vruchtbaarheid niet zijn onderzocht, hoewel in een studie van 
de fabrikant bij dieren bestanddelen van de vaccinatie in alle organen zijn aangetroffen, met 
inbegrip van de eierstokken en de testikels”, verklaart Dr. Christian Fiala. 

De Duitse Vaccinatie Commissie beveelt geen vaccinatie aan 

De campagne is opgezet door huisarts Dr. Maria Hubmer-Mogg. 



“Als we maar één kind kunnen behoeden voor een ernstige bijwerking of ernstige gevolgen op 
lange termijn, dan is het ons dat waard, zelfs als we misschien onze baan verliezen. Wij kunnen 
niet langer zwijgen, nu zelfs de Duitse Stiko (Permanente Commissie voor Vaccinatie) en meer dan 
25 Duitse beroepsverenigingen hebben geadviseerd tegen de grootschalige toediening van het 
SARS-Cov2-vaccin aan 12-jarigen en ouder”. 

Zijn artsen aansprakelijk ? 

De advocaat Andrea Steindl beheert het Oostenrijkse vaccinatieschadeportaal ACU-A en is lid van de 
“Advocaten voor Grondrechten”. Tot op heden heeft het portaal ongeveer 100 meldingen 
ontvangen: trombose, hartproblemen, verlamming – vooral in het gezicht, zenuwaandoeningen, 
epilepsie en sterfgevallen in verband met de vaccinatie. 

In de meeste gevallen is er geen informatie over de risico’s van bijwerkingen. De vaccinerende artsen 
zouden uiteraard verplicht zijn dit te doen en er is een zeer strikte jurisprudentie van het 
Hooggerechtshof over de daaruit voortvloeiende kwestie van aansprakelijkheid. 

De kwestie van de aansprakelijkheid voor eventuele vaccinatieschade is eveneens van groot belang. 
De vaccinfabrikanten hebben hun aansprakelijkheid uitgesloten. Kan men op deze basis werkelijk 
de besluitvaardigheid van een mondige minderjarige bevestigen? Kan de vraag naar het belang van 
het kind met deze feiten bevestigend worden beantwoord ? Volgens Steindl kunnen beide vragen 
alleen maar met een duidelijk “Nee” beantwoord worden! 

Men kan zelfs discussiëren over de vraag of de minderjarigen wilsonbekwaam zijn om in te stemmen. 

 

-) En nog vele andere Medische professionals  

Verschillende medische professionals verbreken het stilzwijgen over COVID-19 ‘vaccins’ en de 
wijdverspreide schade die ze aanrichten. 

Veel regeringen hebben hun burgers verteld dat ze niet “terug naar normaal kunnen gaan” totdat 
ze twee keer zijn geïnjecteerd met kunstmatige spike-eiwit software, terwijl het principe van 
geïnformeerde toestemming verloren is gegaan. De termen “antivax” en “vaccin aarzeling” zijn 
bedacht om mensen te vernederen en te verdelen, terwijl ze het principe van geïnformeerde 
toestemming overboord zetten. Mensen hebben meer informatie nodig, geen dwang. 

De mensen hebben behoefte aan een eerlijke interpretatie van deze vaccinstudies en hun 
diagnostische criteria, niet aan meer dwang. De wereld heeft meer transparantie nodig over dit 
experimentele protocol en meer respect voor de menselijke waardigheid en het recht om zelf te 
beslissen. Mensen hebben GEEN behoefte aan meer terreur, corruptie, isolatie, discriminatie, 
deugdzaamheidssignalen, censuur, propaganda, onderdrukking van natuurlijke oplossingen van 
het immuunsysteem, misbruik, sociale uitsluiting, valse reclame, bedrog, fraude, segregatie en 
bedreigingen. Het belangrijkste is dat niemand het gevoel zou moeten hebben dat hij zichzelf fysiek 
moet misbruiken om een ander mens een plezier te doen, of om grondrechten terug te krijgen. 

Medscape heeft een lijst samengesteld van onderzoeken van artsen en andere medische 
beroepsbeoefenaren die zich uitspreken over wat zij zien. 



Medische professionals melden ernstige gezondheidsproblemen na de COVID-19 injecties 

Dr. Brian Lenzkes zegt dat de meeste van zijn patiënten geen ernstige bijwerkingen hebben gehad, 
maar bij verschillende van zijn patiënten hij heeft neurologische veranderingen gezien. In één geval 
leed een oudere man aan ernstige ataxie, slechts twee weken na de Pfizer-prik. Slechts drie uur na 
het innemen van de injectie kreeg een 28-jarige een acute aanval die overging in ernstige 
tachycardie. Dr. Lenzkes verloor ook een voormalige patiënt, die “extreem gezond was met normale 
labuitslagen”, maar slechts acht dagen na de tweede injectie overleed. 

Dr. Cassandra Balomiri, een voorheen gezonde 29-jarige arts in opleiding, heeft al 15 weken na de 
vaccinatie last van ernstige bijwerkingen. Ze zegt dat deze bijwerkingen massaal worden genegeerd. 
“Voor het eerst in mijn leven heb ik het gevoel dat mensen gewoon worden genegeerd !”, zegt ze. 
Het maakt niet uit hoeveel bijwerkingen zij en haar collega’s melden, “er komt niets officieel naar 
buiten”. De informatie wordt begraven, en patiënten voelen zich alleen, opgescheept met de 
problemen. 

Dr. Candice Black rapporteert “spiertrekkingen in het onderbeen” na de vaccinatie, een plotseling 
probleem dat haar ongerust maakt. Ze zegt, “het lijkt niet weg te gaan” en het wordt alleen maar 
erger. 

Dr. Alex Vasquez wijst erop dat er fraude is gepleegd om de werkzaamheid van het vaccin vast te 
stellen. “Eerst gaf de FDA toestemming voor noodgevallen op basis van antilichaamrespons die ze 
verkeerd bestempelden als “werkzaamheid” en nu zeggen ze dat antilichamen betekenisloos zijn 
en niet moeten worden gemeten“, zegt hij. 

Dr. Peter Angelin zegt dat de noodtoestemming van de FDA (EUA) voorbijgaat aan ernstige 
veiligheidsrisico’s, met “korte en lange termijn bijwerkingen voor verschillende 
bevolkingsgroepen”. 

Dr. Ivan Iriarte is bezorgd dat de mantra “veilig en effectief” bedrieglijk en op een gewelddadige 
dwingende manier wordt gebruikt, waardoor talloze jonge, gezonde mensen worden blootgesteld 
aan ernstige problemen zoals myocarditis en bloedstolsels. Hij waarschuwt: “Dit vaccin, als het al 
wordt aangeboden, mag alleen worden gegeven aan volwassenen met een hoog risico op COVID, 
alleen op vrijwillige basis, en alleen met volledige openbaarmaking van informatie”. 

Jack Holder, een fysiotherapeut uit het Verenigd Koninkrijk walgt ervan dat zorgverleners hun 
bezorgdheid niet kunnen uiten zonder “gebrandmerkt te worden als een anti-vaxxer of 
samenzweringstheoreticus”. Hij is getuige geweest van een toename van (recent gevaccineerde) 
patiënten met “pijn in de voeten, ontstekingen, branderige en tintelende sensaties in voeten en 
benen, alsmede heuppijn”. Deze pijnen bestonden voorheen niet, zegt hij, maar de patiënten leggen 
vaak geen verband tussen de “nieuw ontwikkelde pijnen” en het vaccin, zodat talloze bijwerkingen 
ongemeld blijven. 

Dr. Signee Hoffman werkt in een musculoskeletale kliniek. Hij rapporteert over verschillende 
patiënten die binnenkomen met ernstige ontstekingen en problemen aan het bewegingsapparaat 
na het nemen van de injecties. Eén patiënt was een 76-jarige vrouw die 72 uur na de injectie met 
spoed naar de eerste hulp werd gebracht. De injectie veroorzaakte atriale fibrillatie, maar zij werd 
uiteindelijk gedwongen een tweede dosis te nemen, ongeacht haar ziekenhuisopname. Een andere 



patiënt is een 66-jarige verpleegster die na de inenting begon te braken, droog te kokhalzen en koud 
te zweten. Haar arts zei dat de reactie op het vaccin normaal was! Een derde patiënte van hem leed 
aan neuropathie aan de linkerkant van haar gezicht. Zij kreeg plotseling TMJ pijnen, zware migraine 
en werd uiteindelijk gediagnosticeerd met een bloedstolsel in haar linker popliteale ader. 

Sonya T, een RN en ziekenhuisadministrateur, ondervond neurologische symptomen die twaalf uur 
na de eerste dosis duurden. Na de tweede dosis verergerden de neurologische symptomen en 
duurden enkele maanden. Deze symptomen omvatten onwillekeurige bewegingen van de hand en 
duim van de gevaccineerde arm. Zij kreeg ook te maken met “spiertrekkingen” in haar hele gezicht 
en leed vier maanden lang aan onverklaarbare hoofdpijn en vermoeidheid. Ze zegt dat ze haar 
kinderen nooit de vaccins zou laten nemen. 

Medische instanties voeren gehoorzaam en plichtsgetrouw een holocaust uit 

Waarom zou iemand willen dat zijn lichaam deze spike-eiwitten produceert, die de binding van SARS-
CoV-2 aan menselijk weefsel versterken, en tegelijkertijd de vasculaire en neurologische gevolgen 
van de infectie teweegbrengen? Het Salk Institute for Biological Studies heeft een studie vrijgegeven 
waaruit blijkt hoe het spike-eiwit de bloed-hersenbarrière passeert en vasculaire endotheelschade 
veroorzaakt. Meer dan 5.000 sterfgevallen zijn gemeld aan het Vaccine Adverse Events Reporting 
System, en een meerderheid van deze meldingen is afkomstig van intensive care-afdelingen, 
spoedeisende hulp, huisartsen en apotheken. Aanvallen, encefalitis, microvasculaire infarcten, 
hersenbloedingen, gedissemineerde intravasculaire coagulopathieën en plotseling multisysteem 
orgaanfalen zijn slechts enkele van de belangrijkste gezondheidsproblemen die na vaccinatie door 
medische professionals over de hele wereld worden waargenomen. 

 

-) Johan van Lier (Biochemicus) 

Ik verwijs ook naar de uitstekende studie "De korte en lange termijnbijwerkingen  van de mRNA-en 
DNA- covid- vaccins" van de h. Johan van Lier. De Heer Van Lier heeft  o.a. een 
biochemische/klinisch-chemische/chemisch-technologische achtergrond en is gepromoveerd op de 
rol van fosforatomen in DNA. Hij heeft vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond naar de 
verschillende berichtgeving met betrekking tot de Covid-vaccinaties gekeken. De Heer Van Lier stelt 
zeer duidelijk, en ik citeer :  

"Iedereen die gevaccineerd is in de wereld neemt vrijwillig deel aan een grootschalig klinisch 
experiment met gentechnologie waar de pharmaceutische industrie geen enkele garantie op geeft 
(ca. 2,3 miljard vaccins toegediend per 16 juni 2021, ruim 6% van de wereldbevolking).  

Degenen die covid hebben gehad en zich niet meer laten vaccineren en degenen die geen covid 
klachten hebben gehad en zich niet laten vaccineren vormen een soort van controlegroepen.  

Interessant is dat een mogelijke variant van een pandemiescenario al in 2010 is verschenen op pagina 
20-23 in het jaarlijkse rapport van de Rockefeller Foundation. Hierin wordt ook Sars genoemd.  

(Literatuur 1.) 

Bron: https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-2010-1.pdf 



Vanaf januari 2021 tot eind december 2023 verkeren we in een klinische proeffase waarin data  

worden verzameld over diverse onderwerpen: 

• bijwerkingen en nawerkingen van deze covid-vaccinaties, op korte en langere termijn 

• uitwisselbaarheid van de diverse vaccins (je mag niet kiezen). Wat als je een herhalingsprik  

over een jaar ontvangt met een ander type vaccin? 

• de mogelijkheid voor overdracht en besmetting van een gevaccineerde persoon naar zijn/haar 
omgeving.  

• effectiviteit na eenmalige toediening (Janssen heeft zowiezo maar een prik) 

• werkzaamheid tegen mutaties van het Sars-Cov-2 

• de mate van bescherming en voor welke periode mensen zijn beschermd  

• het effect als iemand die gevaccineerd is weer opnieuw besmet raakt 6 

• de mogelijkheid van het optreden van het antibody enhanced effect (ADE) 

• het verloop van de antistoffen in het bloed 

Veel vragen zijn op dit moment nog onbeantwoord. 

Verder zegt hij : 

"Het nemen van een mRNA-vaccin of DNA-vaccin is blijkbaar uit de feiten voor iedere 
leeftijdsklasse is niet zonder risico voor je gezondheid." 

Over vaccinaties bij jongeren is hij zeer duidelijk : 

Ook zijn er al cijfers over de bijwerkingen van vaccinaties bij jongeren 

https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Dossiers/Coronavirus-COVID-19-dossier.pdf 

De cijfers laten zien dat 99% van de overledenen ouder is dan 50 jaar. 

Voor mensen onder de 70 jaar heeft Covid-19 een IFR (Infection Fatality Rate/sterftekans in het geval 
van ziekte) van 0,13%1 vergelijkbaar met de griep. Voor jongeren en kinderen is de IFR zo goed als 
nul.  

De beste bescherming tegen infecties krijg je o.a. door gezonde voeding en (buiten)sporten. 

Uit de meldingen in de EMA database EudraVigilance blijkt (stand 12-06-2021) dat er 587 ernstige 
bijwerkingen en 9 overlijdensgevallen zijn gemeld bij 0-17-jarigen. 

Het laatste rapport van FAGG over de Covid-vaccinaties leert ons dat er sedert het begin van de 
vaccinatiecampagne zes maanden geleden maar liefst 21.677 bijwerkingen werden gemeld.  Dat is 
een toename met paar honderd procent ! 



Volgens het laatste rapport van de officiële instantie die dit opvolgt bij onze noorderburen (Lareb), 
bedroeg het aantal meldingen voor nevenwerkingen met Covid op zes maanden tijd maar liefst 
81.480. Op jaarbasis stemt dat dus eveneens overeen met een vermenigvuldiging met een factor 
van ongeveer 100. Waarom krijgt dit haast geen aandacht ?? Is dit niet belangrijk ? 

Er worden officiële meldingen gedaan van jonge, gezonde mensen die ‘toevallig’ net na een Covid-
vaccinatie onverklaarbaar doodvallen. Anderen krijgen een anafylactische shock, een ontsteking 
van de hartspier, geraken ernstig verlamd of houden er een ernstige en levenslange neurologische 
aandoening aan over. De statistieken zijn er. De bewijslast is verpletterend en onloochenbaar. De 
vaccins zijn talloze keren meer dodelijk en gevaarlijker dan het zogenaamde virus. De media- 
aandacht doet er het zwijgen toe. Wel, in tegendeel, de gevaarlijke (experimentele) vaccins worden 
zonder vakkundige wetenschappelijke onderbouwing door onze overheid gepropagandeerd. 

Welnu, wat zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 
over meldingen van Covid-vaccinatie schade in België ? 

Op de website van het FAGG in een update van 24 juni over de bijwerkingen van de covid- vaccins 
zien we het volgende staan :  



 

 



 

Aldus 16 (!) overlijdens binnen 1 week ten gevolge van de vaccins ! En daar wordt in de media geen 
melding van gemaakt ?!  

In één van de meest recente wekelijkse rapporten (van 1 juli 2021) van het FAGG lezen we het 
volgende:  

Datum: 01/07/2021 

Elke donderdag publiceert het FAGG een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld 
na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG 
het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. 

Vanaf juli 2021 zal er worden overgeschakeld naar een tweewekelijks overzicht.  

De kerncijfers tot en met 01.07.2021  

• 6 953 308 personen hebben ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen.  

• Er werden 21 677 bijwerkingen gemeld via het online meldingsformulier !.  

Verdeling volgens de criteria van ernst van de meldingen ontvangen via het online COVID-19  

formulier :  

• In de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank Eudravigilance werden er 6 906 meldingen  

geregistreerd.  

(...) 

4 636 meldingen zijn ernstig. De overgrote meerderheid van deze meldingen wordt als ernstig 
beschouwd omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te 
verlaten als gevolg van koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats.  

186 meldingen zijn overlijdens. Er is geen gemeenschappelijk klinisch beeld (verschillende medische 
situaties) en er is een verschillende tijdspanne tussen toediening en overlijden.  

We kunnen er ook kennis nemen van het onderstaande taartdiagram:  

(Noot : volgens het weekoverzicht tot 24-06-2021 zagen we 16 (!) overlijdens binnen 1 week als 
bijwerking van de covid-vaccins ! ) 

We weten nu op basis van dat diagram dat er van de 21.677 gemelde bijwerkingen ongeveer twee 
derde als niet-ernstig wordt beschouwd, hetgeen impliceert dat een derde (!) van de meldingen wel 
ernstig zijn. Dat geeft dus toch ongeveer 7.000 ernstige gevallen ! 

Ernstige bijwerkingen worden als volgt omschreven door het Federaal Agentschap voor Gezondheid 
en Gezondheidsproducten: 

Een bijwerking wordt als ernstig beschouwd als de bijwerking geleid heeft tot: 



o een overlijden, 

o een levensbedreigende situatie, 

o een ziekenhuisopname of een verlengde ziekenhuisopname, 

o een belangrijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (volgens de mening van de 
melder), 

o een aangeboren afwijking/misvorming of 

o een andere medisch belangrijke gebeurtenis. 

We lezen op de website van het FAGG eveneens dat er van de 21.677 geregistreerde meldingen nog 
maar 6.906 werden overgemaakt aan de Europese gegevensbank EurdaVigilance. Hiervan zouden er 
4.636 ernstig zijn. Zo maar eventjes 186 (!) meldingen zouden betrekking hebben op overlijdens. 
Daaraan wordt dan toegevoegd dat er geen gemeenschappelijk beeld is.   

Bij de analyse van de cijfers moeten we er rekening mee houden dat in een melding meer dan één 
nadelige reactie kan gerapporteerd worden. Zo blijkt uit deze technische rapporten (bestemd voor 
Eudravigilance) dat er 33.822 nadelige effecten werden gerapporteerd in België. Dus de 6.906 
meldingen die werden overgemaakt aan Europa hebben betrekking op bijna 5 X meer reacties !  

Deze reacties worden in de Europese gegevensbank eveneens gecategoriseerd volgens de graad van 
ernst. We kunnen hierin vaststellen dat 26.004 reacties als ernstig worden beschouwd, 7.818 als 
niet-ernstig. 

Dus we hebben in België nu, zes maanden na de start van de vaccinatiecampagne, meer dan 21.677 
meldingen binnen gekregen van schadelijke bijwerkingen, waarvan ongeveer 7.000 als ernstig 
worden beschouwd en waarvan 186 betrekking hebben op sterfgevallen. Alleen deze cijfers zijn al 
onthutsend !  

Let op ! Het gaat hier dan alleen nog maar om de gemelde bijwerkingen, wat ruwweg geschat 
meestal maar een 10-tal % uitmaakt van het werkelijke aantal. In werkelijkheid liggen de (ernstige) 
bijwerkingen en mortaliteitscijfers van de vaccins dus nog een pak hoger ! 

Hoe zit het met de cijfers in Nederland ? 

In het laatst beschikbare rapport van LAREB (het Lareb is het Nederlandse meldcentrum en 
kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, incl. vaccins en geneesmiddelengebruik 
tijdens zwangerschap en borstvoeding) kunnen we lezen dat er in Nederland 81.480 meldingen zijn 
binnengekomen voor Covid-19 vaccinaties. Deze meldingen hebben betrekking op 440.266 
vermoede bijwerkingen. Dus ook in Nederland merken we dat het aantal reacties meer dan vijf 
maal hoger ligt dan het aantal meldingen. Maar de Nederlanders zijn blijkbaar mondiger dan de 
Belgen. Ze rapporteren dus gemakkelijker en meer.  

Ook hier zijn de cijfers dus ronduit hallucinant te noemen ! We tellen meer dan 60.000 bijwerkingen 
op minder dan 14 dagen waarvan vele matig tot ernstig. Dat zijn 6000 personen per week met 
30.000 bijwerkingen ! Bedenk dat, en volgens de reguliere media zou Nederland het dan nog goed 



doen, en 10% maar echt melding maakt van de bijwerkingen, dit betekent dat we het hier over 
60.000 (!) jonge mensen hebben met 300.000 bijwerkingen !  

Hieronder een kleine oplijsting van de cijfers van op de site van het LAREB (update tot 04-07).  

20-06-2021  

Herseninfarcten : 137 

Hersenbloedingen : 36 

CVA : 46 

Hartinfarct : 77 

Hartfalen : 34 

Hartstilstand : 34 

Totale blindheid : 18 

Totale doofheid : 24 

Verlammingen : 34 

Longinfarcten : 5 

Trombose ader : 137 

Trombose : 36 

Anafylactische reactie : 43 

Anfylactische shock : 9 

incotinentie : 16 

Nierfalen : 11 

 

04-07-2021  

Herseninfarcten : 195 

Hersenbloedingen : 43 

CVA : 54 

Hartinfarct : 91 

Hartfalen : 37 

Hartstilstand : 48 



Totale blindheid : 28 

Totale doofheid : 45 

Verlammingen : 34 

Trombose ader : 173 

Trombose : 37 

Anafylactische reactie : 53 

Anfylactische shock : 9 

incotinentie : 42 

Nierfalen : 14 

Impotentie : 5 

Acute leukemie : 3 

Spontane miskraam : 41 

Daarenboven slagen de Nederlanders er klaarblijkelijk wél in om de binnen gelopen meldingen 
probleemloos over te maken aan Eudravigilance. Dat is ook de reden waarom Nederland zo vaak op 
de eerste plaats terecht komt in de grafieken over de bijwerkingen van Eudravigilance. Zij 
rapporteren snel en blijkbaar volledig. En dat kan niet gezegd worden van heel wat andere Europese 
landen. 

In Nederland worden er 409 overlijdens ten gevolge van het Covid-vaccin gemeld. Maar, zo wordt er 
aan toegevoegd in het rapport: "Overlijden na vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het 
vaccin de oorzaak is van het overlijden". 

Eigenaardig genoeg wordt ze hier naar voor gebracht in de context van de bijwerkingen, maar 
wordt diezelfde redenering niet gehanteerd bij het tellen van de Covid-slachtoffers. Daarvoor is de 
definitie immers nog steeds: "elke persooon die overlijdt binnen de 30 dagen na een positieve PCR 
test". En van deze PCR- test is het algemeen geweten en bewezen dat deze geen betrouwbare 
indicator is voor een diagnose ! 

We kunnen verder op de FAGG website ook lezen dat “De informatie over de bijwerkingen niet mag 
worden geïnterpreteerd dat het vaccin het waargenomen effect veroorzaakt of dat het gebruik 
ervan een risico inhoudt. Alleen na uitgebreide evaluatie en wetenschappelijke beoordeling van 
alle beschikbare gegevens kunnen betrouwbare conclusies worden getrokken over de risico’s van 
het vaccin.” 

Ook in de Franse rapporten kunnen we lezen dat “Les données issues de l’enquête de 
pharmacovigilance et présentées dans cette synthèse ne peuvent en aucun cas conduire à une 
analyse comparative des vaccins entre eux.” 



Het is klaarblijkelijk niet de bedoeling dat de burger onderzoek mag gaan doen of zich vragen mag 
stellen bij deze toch wel zeer verontrustende data en tussen de gegevens die gepubliceerd worden 
door de verschillende (al dan niet) publieke overheden en dat deze informatie tot bij de burger 
komt. En blijkbaar al zeker niet als het gaat over over de doeltreffendheid en de (on-)veiligheid van 
de vaccins.  

Dus daarom doen wij het maar zelf en brengen wij de info tot bij u in de hoop dat u er alsnog iets 
mee doet. 

Na een vergelijking tussen de gegevens van de verschillende landen kunnen we concluderen dat de 
verhouding tussen het aantal dosissen, het aantal meldingen, het aantal ernstige bijwerkingen en 
het aantal sterfgevallen behoorlijk overeenstemt. De verschillen lijken vooral te maken hebben 
met de bereidheid en capaciteit van de verschillende betrokken administraties om de meldingen te 
registreren, te analyseren en over te maken aan Eudravigilance. 

Hieronder vinden jullie een bijgewerkt overzicht van de gegevens die ik heb teruggevonden op de 
websites van de desbetreffende landen (of in enkele gevallen op de website van betrouwbare 
bronnen. 

Niet alle landen geven informatie over alle elementen. De Spaanse en de Zweedse overheid 
rapporteert (voor zover ik kon vaststellen) niet over het aantal gemelde sterfgevallen. De andere 
landen van de lijst doen dat wel. De Britse overheid geeft geen cijfers over de ernstige gevallen, maar 
rapporteert wel behoorlijk over het aantal meldingen. Als we drie categorieën naast elkaar bekijken, 
krijgen we wel een vrij correct beeld van wat er aan de gang is, denk ik. Op uitschieters na 
rapporteren de meeste landen een sterftecijfer dat schommelt tussen de 1 en 3 sterfgevallen per 
100.000 dosissen. De gegevensbank van het Europese Geneesmiddelen Agentschap duidt op een 
sterftecijfer van 2,8 doden per 100.000. Enkel Noorwegen zit er een behoorlijk stuk boven en Canada 
onwaarschijnlijk veel lager. 

Zweden en Nederland zijn kampioen in het aantal meldingen per 100.000 toegediende dosissen.  

Met 697 resp. 599 rapporteren deze landen opvallend meer dan de Canadezen of Zwitsers (resp. 28 
en 56 per 100.000 dosissen). Maar niet alle meldingen worden aanvaard of behandeld. Vooral in 
Zweden heeft men er zeer duidelijk voor gekozen om alleen de verontrustende meldingen te 
onderzoeken. Vandaar het hoge percentage ernstige meldingen. Ook in Noorwegen en België ligt dat 
cijfer van de erkende ernstige meldingen per 100.000 toegekende dosissen hoog.  

Het is opvallend dat het er onze overheden veel aan gelegen is om om de medische bijwerkingen 
zo weinig mogelijk te verbinden met de vaccinaties, maar vooral dat zij er alles aan doen om het 
verband tussen sterfgevallen en vaccins te betwijfelen of te ontkennen.  

Het fenomeen is duidelijk vast te stellen bij de analyse van de jaarrapporten van o.a. het Nederlandse 
LAREB. 

Er is een overduidelijk een oorzakelijk verband tussen de vermoedelijke bijwerkingen en de 
vaccins. Geen enkele dokter of geen enkele patiënt gaat zich bezig houden met het indienen van 
een melding als hij/zij niet overtuigd is van verband tussen de bijwerkingen en de inentingen. In de 



Franse technische rapporten wordt er weinig inkt verspild aan het nuanceren of relativeren van dat 
verband.  

Dat er een vrij snel en onloochenbaar verband bestaat tussen de Covid-vaccinaties en de 
bijwerkingen zien we eveneens in het Italiaanse rapport. Maar liefst 83% van de gerapporteerde 
bijwerkingen treden op binnen de eerste 48 uur. 

Niemand heeft zicht op de lange termijn effecten van deze experimentele inentingen. De 
experimentele vaccins werden immers toegestaan door voorlopige zogenaamde 
noodgoedkeuringen, zonder afwerking van de veiligheidsstudies. En dat alles voor een pandemie 
die op basis van foutieve gegevens werd uitgeroepen en door onbetrouwbare testen werd 
onderhouden. 
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9.2 de stopzetting van alle PCR-testen, sneltesten, of- medische COVID 19 (invasieve) testen van 
welke aard dan ook 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen op basis van positieve PCR-testen is wetenschappelijk 
niet te onderbouwen en daarmee onacceptabel. 

De overheid moet stoppen met het bijhouden van het aantal positieve PCR-testen en er dient 
gekeken te worden naar het aantal werkelijk zieke mensen. 

Want : 

- Een positieve PCR-test is niet hetzelfde als een besmettelijk of ziek persoon 

- De toename van de positieve PCR-testen is een logisch gevolg van het meer verplicht testen: meer 
testen leidt tot meer positieve testen. 

- Niet iedere positieve testuitslag klopt. Hoe groot het aandeel van deze vals-positieve uitslagen is, is 
afhankelijk van de prevalentie. Hoe meer testen worden afgenomen bij lage prevalentie, des te 
groter het aandeel vals-positieven. 

- Mensen zonder klachten vormen geen énkel besmettingsgevaar. 

Een beleid voeren alsof mensen zonder klachten wel een besmettingshaard zouden vormen, is niet 
wetenschappelijk te onderbouwen. 

Ten overvloede stellen wij dat aantoonbaar wordt getest met behulp van een gebrekkige 
testmethodiek (de zogenaamde PCR- test) die naar haar aard nooit bedoeld is om te worden 
ingezet als diagnostisch middel om COVID-19 te detecteren. Het gevolg hiervan is dat een ongekend 
hoog aantal vals-positieve testresultaten ontstaat, hetgeen ertoe leidt dat de gecommuniceerde 
‘besmettingscijfers’ volstrekt nietszeggend zijn. 

Zo is in ieder geval van de door de overheid ingezette PCR-test methode ter detectie van het COVID 
19 virus bekend dat deze niet is gebaseerd op een virus- isolaat. De ontwikkelaar van het 
onderliggend PCR-testprotocol, de heer Christian Drosten, heeft dit zelfs letterlijk erkend in zijn 
welbekende ‘Corman-Drosten’ paper. In slechts 48 uur heeft de heer Drosten een theoretisch 
computermodel van de benodigde genetische code van het virus ontworpen, waarbij hij zich louter 
heeft gebaseerd op sociale mediaberichten. Deze sociale mediaberichten, voor zover al authentiek, 
leken volgens hem te wijzen op een nieuw klinisch beeld dat de schijn had van SARS. 

Los van het feit dat men niet weet 'waar' men nu in feite juist op test staat het bovendien als een 
paal boven water dat de PCR-test methode, waarop als het ware heel 'de corona- pandemie' is 
gebaseerd en op basis waarvan men het huidige beleid rechtvaardigt, gewoonweg niet deugt en de 
wetenschappelijke toetsing niet kan doorstaan.  



De Amerikaanse gezondheidsautoriteit 'CDC' heeft recentelijk dan ook besloten het frauduleuze 
PCR-testprotocol in te trekken. De CDC zal het RT-PCR Diagnostic Panel per 31 december van dit jaar 
intrekken. 

“Na 31 december 2021 zal CDC het verzoek aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) 
intrekken voor een Emergency Use Authorization (EUA) van het CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-
nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, de test die voor het eerst werd geïntroduceerd in februari 
2020 voor detectie van alleen SARS-CoV-2. CDC deelt deze vooraankondiging mee zodat klinische 
laboratoria voldoende tijd hebben om een van de vele door de FDA goedgekeurde alternatieven te 
selecteren en toe te passen.” 

Het gebruik van een PCR-test voor de diagnose van covid stond al langer ter discussie onder tal van 
vooraanstaande wetenschappers en virologen die het van in het begin als regelrechte fraude 
bestempelden. PCR instrumenten zijn geen kwantitatieve instrumenten. Zij maken geen gebruik 
van kwantitatieve instrumentkalibratiecurves of kwantitatieve externe COVID-standaarden. Dit 
betekent dat PCR-instrumenten geen legitieme rol spelen bij de diagnose van een persoon met een 
ziekte of een COVID-infectie. De loutere aanwezigheid van een enkel virusfragment, triljoenen 
keren vermenigvuldigd door PCR-cycli, wijst niet op iets van wetenschappelijke of diagnostische 
waarde. Iedere laboratoriumwetenschapper (zoals bijv. van Thermo- Fischer) die bekend is met PCR 
instrumenten weet dit. En toch werd dit door de CDC goedgekeurde test- protocol als 
basisinstrument gebruikt om de illusie van een “wereldwijde pandemie' te creëren, die deed 
voorkomen alsof honderden miljoenen mensen over de hele wereld met COVID geïnfecteerd 
waren en nog steeds blijft men doorgaan met frauduleus diagnosticeren van “positieve” gevallen 
via PCR-testen. 

Zelfs  de Heer Dr. Fauci (toch het hoofd van het Amerikaanse NIIAD) gaf toe dat PCR-testen in weze 
bedrog zijn als het gaat om het diagnosticeren van covid- 19 : 

Dr. Fauci, medio- november, 2020 : “Wat zich nu ontwikkelt tot een soort standaard… als je een 
cyclusdrempel van 35 of meer krijgt… is de kans dat het replicatie-identiek is minuscuul… Het is erg 
frustrerend voor zowel de patiënten als de artsen, iemand komt binnen, en ze herhalen hun PCR, en 
het is zoiets als [een] 37 cyclus drempel, maar je kunt bijna nooit virus kweken van een 37 drempel 
cyclus. Dus ik denk dat als iemand binnenkomt met 37, 38, zelfs 36, je moet zeggen, weet je, het 
zijn gewoon dode nucleotiden, punt uit.”  

Een Portugees Hooggerechtshof heeft dan ook geoordeeld dat de PCR-test geen betrouwbare test 
is voor Sars-Cov-2, en daarom elke gedwongen quarantaine op basis van die testresultaten 
onwettig is. 

Het Hooggerechtshof verklaarde dat de betrouwbaarheid van de test afhangt van het aantal 
gebruikte cycli en de aanwezige viruslading. Verwijzend naar Jaafar et al. 2020, concludeert de 
rechtbank dat: 

“indien iemand door middel van PCR als positief wordt getest wanneer een drempelwaarde van 35 
cycli of meer wordt gebruikt (zoals de regel is in de meeste laboratoria in Europa en de VS), de 
waarschijnlijkheid dat die persoon besmet is, minder dan 3% bedraagt, en de waarschijnlijkheid 
dat dat resultaat een vals-positief is, 97% bedraagt." 



Ook een Rechtbank in Oostenrijk heeft geoordeeld dat PCR-tests niet geschikt zijn voor de 
diagnose van COVID-19 en dat lockdowns geen wettelijke of wetenschappelijke basis hebben. 

De rechtbank wees erop dat “een PCR-test niet geschikt is voor diagnose en dus op zichzelf niets 
zegt over de ziekte of besmetting van een persoon”. 

Het gerenommeerde "The Lancet"  publiceerde reeds eind februari 2020 een artikel met als titel 
“Clarifying the evidence for rapid SARS-CoV-2 antigen testing in public health responses to COVID-
19ʺ. Het document velt een vernietigend oordeel over het COVID-opsporingsproces, dat heeft 
geleid tot lockdowns, belemmeringen en beperkingen die vrijwel universeel zijn. 

De problemen met PCR- tests, die steeds werden afgedaan afgedaan als “complottheorieën”, 
worden nu bevestigd na publicatie in ’s werelds meest prestigieuze medische tijdschrift, 'The 
Lancet'. Het document luidt als volgt: 

“De Sars-Cov-2-test is essentieel voor het beheer van COVID-19 en is gebaseerd op de reverse 
transcriptase polymerase chain reaction (PCR)-technologie. PCR zoekt naar de genetische code van 
het virus in neus- of keeluitstrijkjes en amplificeert die in 30-40 cycli, waarbij elke cyclus wordt 
gedupliceerd zodat minuscule, mogelijk geïsoleerde kopieën kunnen worden opgespoord. RNA-
fragmenten kunnen nog weken blijven bestaan nadat het besmettelijke virus is gezuiverd. Vaak bij 
mensen zonder symptomen of bekende blootstellingen”. 

Men vermeldt ook hoe verwoestend het was en is voor het “maatschappelijk welzijn” en de 
economie om deze test te gebruiken als screeningsmethode voor COVID. 

Wat meet de PCR-test ? 

-) Detecteert het de aanwezigheid van sars-CoVirus-2 ? Nee.  

De test meet alleen sequenties, nucleïnezuren die verondersteld worden in het virus aanwezig te 
zijn. Deze sequenties werden door Chinese wetenschappers aan het begin van de Coronacrisis 
geïdentificeerd en geëxtrapoleerd naar een “totale structuur” van het virus in een computermodel. 
Het virus in kwestie is nog nooit eerder uit het bloed van een ziek persoon gehaald, in zijn zuivere 
vorm verkregen en onderzocht. 

Overigens: De allereerste PCR-test in verband met de Coronacrisis werd zelfs al opgezet en met trots 
aan de wereld gepresenteerd voordat China sequenties had geleverd: het is/was de beruchte PCR-
test van Christian Drosten. Over de ontwikkeling van de test schreef hij in een wetenschappelijke 
publicatie onder ‘‘Results‘: 

“Voorafgaand aan de aankondiging van openbare virussequenties uit 2019-nCoV-gevallen 
vertrouwden we op berichten in de sociale media waarin de detectie van een SARS-achtig virus werd 
aangekondigd. Daarom gingen we ervan uit dat een SARS-gerelateerde CoV betrokken was bij de 
uitbraak.” 

-) Kan de test iets zeggen over het virus, bijvoorbeeld of het zich vermenigvuldigt in de gastheer, in 
ons ? Nee. 

-) Kan de test voorspellen dat mensen ziek zullen worden ? Nee. 



-) Zegt de test misschien iets over de vraag of een persoon die wordt getest een kleine of grote 
intacte virusbelasting draagt ? Nee. 

-) Zegt de test iets of een virus al een cel is binnengedrongen ? Nee. 

-) Zegt de test iets over het risico op infectie ? Nee. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Zwitserse Federale Bureau voor Volksgezondheid (FOPH) 
samen met de regelgevende instantie SwissMedic (SM) al op 20 mei 2020 het volgende document 
heeft gepubliceerd: Informatiefolder over de huidige COVID-19 erkblatt zur aktuellen COVID-19 test 
in Zwitserland (zie PDF volledige tekst onderaan). 

In de inleiding staat : 

“De huidige aanbiedingen voor COVID-19 testen worden intensief besproken. De FOPH en SwissMedic 
hebben besloten om in deze brochure een samenvatting te geven van het huidige testconcept en van 
de geschiktheid van de testsystemen en de toelaatbaarheid van het gebruik ervan. Dit is ook bedoeld 
om de kans op misbruik bij het gebruik van dergelijke testsystemen te verkleinen en een duidelijke 
basis te bieden voor de handhaving door de autoriteiten, voor de bescherming van patiënten en met 
betrekking tot het gerichte gebruik van de testsystemen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie.” 

Daarna volgen de rechtsgrondslag en definities van de termen. De volgende paragraaf verdient 
echter bijzondere aandacht, die betrekking heeft op de PCR-test in het algemeen en een interessante 
uitspraak bevat onder de ondertitel “PCR/NAT”: 

“PCR (Polymerase Chain Reaction) is een NAT (Nucleic Acid Amplification Technology) methode van 
de moderne moleculaire biologie om de in een monster aanwezige nucleïnezuren (RNA of DNA) in 
vitro te versterken en vervolgens te detecteren met geschikte detectiesystemen. De detectie van 
het nucleïnezuur geeft echter geen informatie over de aanwezigheid van een besmettelijke 
ziekteverwekker. Dit kan alleen door middel van virusdetectie en -vermenigvuldiging in de 
celcultuur”, (bold door de redactie). 

Onmiddellijk stelt zich toch de vraag of de tijdrovende vermenigvuldiging wordt uitgevoerd om 
uiteindelijk een geldige positieve virusdetectie te bereiken ? 

Het is aldus verbijsterend te noemen dat de media en de overheid het nog steeds straffeloos 
kunnen hebben over 'besmettingen' in plaats van over een 'positieve uitkomst van de PCR- test'. 
Hierdoor kan het gebeuren dat de bevolking nu al gedurende meer dan 18 maanden in een 
collectieve angstpsychose gevangen zit terwijl de ziekenhuizen vrijwel leeg zijn, er op de IC's geen 
sprake is van overbezetting, er van overlijdens al helemaal nauwelijks sprake is,  maar er 
ondertussen wel duizenden mensen kritieke en broodnodige medische zorg ontzegd wordt die wel 
steeds meer dodelijke slachtoffers eisen, om nog maar te zwijgen van de duizendenden jongeren 
die in grote psychische nood verkeren en nergens terecht kunnen, een exponentiëlen de toename 
van het intra- familiale geweld en een explosie van het aantal zelfmoorden tot gevolg. 

Ook het gebruikte materiaal van test zelf staat is fel omstreden. 

Experimenteel fysicus en biomaterialen-onderzoeker Prof. Antonietta Gatti heeft verschillende PCR-
teststaafjes onder de microscoop onderzocht en de bestanddelen ervan geanalyseerd. Het 



irriterende resultaat: ze zijn gemaakt van harde materialen en bevatten een groot aantal (nano-
)deeltjes van zilver, aluminium, titanium, glasvezels enz. – waarvan sommige niet in de bijsluiter 
worden vermeld. Als deze in het slijmvlies terechtkomen, kunnen zij wonden en ontstekingen 
veroorzaken, aldus de wetenschapper. 

KNO-artsen hebben vastgeseld dat zij een verhoogde verharding van de slijmvliezen hebben 
opgemerkt bij mensen die vaak worden getest op SARS-CoV-2. Slijmvliezen die niet langer intact 
zijn, kunnen niet langer virussen, bacteriën en schimmels bestrijden voordat ze de luchtwegen 
bereiken, zoals kinderarts Dr. Eugen Janzen ook meldt. De ziektekiemen dringen zo de luchtwegen 
binnen zonder immuunfilter. Bijzonder problematisch in deze context: het warme ademvocht onder 
de maskers is de ideale broedplaats voor ziektekiemen van allerlei aard. 

In het laboratorium heeft Prof. Gatti met behulp van elektronenmicroscopie (ESEM en EDS) 
verschillende soorten uitstrijkjes geanalyseerd die worden gebruikt voor het verzamelen van 
menselijk organisch materiaal voor PCR-diagnostiek om de morfologie en de chemische 
samenstelling te controleren. 

Tijdens het genezingsproces van het slijmvlies kunnen de gebroken vezels het weefsel 
binnendringen zonder dat het mogelijk is ze te verwijderen, waardoor een granuloom of fibrotisch 
weefsel wordt gevormd, zoals met elk vreemd voorwerp gebeurt. 

Sommige uitstrijkjes blijken gevaarlijk te zijn voor het nasofaryngeale slijmvlies. De glasachtige 
vezels, hard en bros, kunnen het slijmvlies beschadigen en letsels veroorzaken. Bloeden is een 
weerspiegeling van de invasiviteit van de test. 

Herhaalde tests met uitstrijkjes kunnen chronische laesies opleveren. Het vrijkomen van 
fragmenten van de broze glasvezels kan biologische reacties veroorzaken, zoals granulomen en/of 
fibrose van het weefsel. 

Deze uitstrijkjes vormen een risico voor de gezondheid van zuigelingen en kinderen. Als de tests 
nodig zijn, aldus Prof. Gatti, moeten bij kinderen kleine en milde uitstrijkjes worden gemaakt. 

Neus- en keeluitstrijkjes keel zijn gemeengoed geworden. Bij de meestal zeer onaangename PCR- 
tests moeten wattenstaafjes tot ver in de neus worden opgeduwd om afscheidingen op te zuigen. Dit 
is niet zonder gevaar. Er zijn gevallen bekend van verwondingen aan schedelbasisbeen en lekkage 
van hersenvocht. 

Steeds weer leidt onjuist gebruik van de tests tot soms ernstige verwondingen, hetgeen nu ook 
door de medische vakpers wordt bekritiseerd. “Uitstrijkjes door ongetraind personeel brengen 
daarom zowel het risico van vals-negatieve resultaten als het risico van letsel aan neusstructuren 
en de schedelbasis met zich mee”, zegt Prof. Dr. Verena Niederberger-Leppin van de KNO-kliniek in 
Wenen. “Het gebruik van snelle antistoftests is schadelijk voor het lichaam” is zelfs de kop van het 
gerenommeerde Duitse medische tijdschrift Ärztezeitung. 

Merel Boogaard (moleculair analyst) : "Er is geen 2de golf maar wel PCR test data zwendel”. 

 

 



9.3. het stopzetten van alle lopende medische experimenten dienaangaande (zoals daar zijn de 
mondmaskerplicht, social distancing).  
 
Zoals reeds eerder gesteld eisen wij ook de onmiddellijke intrekking van de mondmaskerplicht en alle 
lopende medische experimenten. 

Er wordt gewaarschuwd voor het toenemen van andere infecties bij kinderen als gevolg van 
anderhalf jaar over-hygiënische maatregelen.  De laatste weken haalde dit item met regelmaat de 
pers.  Het immuunsysteem van kinderen is ondertussen onder druk komen te staan waardoor we een 
toename zien van hospitalisaties door RSV en dit wereldwijd (31, 32, 33, 34, 35, 36). 

Ik wil u er op wijzen dat geen enkel mens, laat staan een kind, kan verplicht worden een 
mondkapje aan te doen. Het recht op ademen is universeel en kan niet verboden worden. 

Art.563 bis uit het Strafwetboek verbiedt trouwens het bedekken van het gezicht.  

Noch de corona- maatregelen, noch de pandemie- wet laat toe om op langdurige wijze maatregelen 
te nemen laat staan op langdurige wijze kinderen te verplichten om mondmaskers te dragen. Deze 
wetten laten ruimte voor willekeur en het opleggen van om het even welke maatregel en voldoen 
aldus niet aan de vereisten van voorzienbaarheid en precisie opgenomen in het verdrag en 
uitgewerkt in de rechtspraak van het E.H.R.M.  

Wat mondmaskers betreft, geldt vandaag nog altijd het advies van de WHO van 5 juni 2020. Daarin 
worden de lidstaten niet geadviseerd om mondmaskers te verplichten maar om mondmaskers aan te 
bevelen.(1*) 

“However, taking into account the available studies evaluating pre- and asymptomatic transmission, a 
growing compendium of observational evidence on the use of masks by the general public in several 
countries, individual values and preferences, as well as the difficulty of physical distancing in many contexts, 
WHO has updated its guidance to advise that to prevent COVID-19 transmission effectively in areas of 
community transmission, governments should encourage the general public to wear masks in specific 
situations and settings as part of a comprehensive approach to suppress SARS-CoV-2 transmission.” 

De WHO kwam tot dit advies na te hebben vastgesteld dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat 
mondmaskers gedragen door jongeren tot minder besmettingen leiden.(2*)  

“Results from cluster randomized controlled trials on the use of masks among young adults living in 
university residences in the United States of America indicate that face masks may reduce the rate of 
influenza-like illness, but showed no impact on risk of laboratory-confirmed influenza.(62, 63) At present, 
there is no direct evidence (from studies on COVID-19 and in healthy people in the community) on the 
effectiveness of universal masking of healthy people in the community to prevent infection with respiratory 
viruses, including COVID-19." 

Hetzelfde geldt voor het mondmaskergebruik door het brede publiek. Ook daarvoor bestaat geen 
enkel wetenschappelijk bewijs.(3*) 

"A recent meta-analysis of these observational studies, with the intrinsic biases of observational data, 
showed that either disposable surgical masks or reusable 12– 16-layer cotton masks were associated with 
protection of healthy individuals within households and among contacts of cases." 



Bij gebrek aan bewijs van de werking van mondmaskers, kan een mondmaskerplicht de 
proportionaliteitstoets niet doorstaan. Die vereist namelijk is dat de maatregelen effectief moeten 
zijn. Om aan de proportionaliteitstoets te doorstaan dient de maatregel, die tot de beperking 
aanleiding geeft, te worden afgewogen met andere maatregelen die  even effectief zijn maar een 
mindere beperking van de rechten inhouden. Bij gebrek aan effectiviteit zijn alle andere maatregelen 
even effectief of zelfs effectiever. Ook het nemen van geen maatregelen. 

Relevant zijn verder alle negatieve gevolgen van het dragen van een mondmasker die de WHO in 
haar advies oplijst: 

“The likely disadvantages of the use of mask by healthy people in the general  public include:  

-) potential increased risk of self-contamination due to the manipulation of a face mask and subsequently 
touching eyes with contaminated hands;(48, 49)  

-) potential self-contamination that can occur if non-medical masks are not changed when wet or soiled. This 
can create favourable conditions for microorganism to amplify;  

-) potential headache and/or breathing difficulties, depending on type of mask used;  

-) potential development of facial skin lesions, irritant dermatitis or worsening acne, when used frequently 
for long hours;(50)  

-) difficulty with communicating clearly;  

-) potential discomfort;(41, 51)  

-) a false sense of security, leading to potentially lower adherence to other critical preventive measures such 
as physical distancing and hand hygiene;  

-) poor compliance with mask wearing, in particular by young children;  

-) waste management issues; improper mask disposal leading to increased litter in public places, risk of 
contamination to street cleaners and environment hazard; 

 

Mondmaskers blijken steeds meer de norm te worden. Regeringen verdelen vouchers of sturen de 
mondkapjes rechtstreeks naar de burgers. Mondmaskers zijn echter alles behalve onschuldig en 
veilig in dagelijks gebruik. Het gezondheidsrisico van de mondkapjes wordt in de politiek en de media 
echter nauwelijks besproken – hoewel zelfs het Robert Koch Instituut en het Europees Agentschap 
voor ziektebestrijding momenteel tot voorzichtigheid aanmanen.  

Het is namelijk zo dat alleen de verschillende materialen waaruit het mondmasker bestaat een rol 
spelen bij de goedkeuring. Alleen hun filterende werking wordt getest en is van tel. Als die voldoende 
is, is het masker gecertificeerd. En de meeste mondmaskers komen op dit moment uit China waar 
niet verder wordt nagedacht over de veiligheid van de gebruikte materialen. 

Het mondkapje ziet er misschien uit als een vreemd stuk onhandig papier maar schijn bedriegt. Het is 
namelijk grotendeels gemaakt van een thermoplastische kunststof genaamd polypropyleen. De rest 
van de lijst van niet echt vertrouwenswekkende mogelijke bestandsdelen is ook lang: 



Lijmen, bindmiddelen, antioxidanten, UV-stabilisatoren in grote hoeveelheden, vluchtige organische 
koolwaterstoffen, in sommige gevallen zelfs formaldehyde of aniline en kunstmatige geurstoffen om 
de onaangename chemische geur te maskeren. In het geval van blauwgeverfde chirurgische maskers 
wordt gewoonlijk ook kobalt als kleurstof gebruikt. 

Dit alles werd aan het licht gebracht door het Hamburg Instituut voor Milieu en de Leuphana 
Universiteit in Lüneburg. Michael Braungart, de wetenschappelijk directeur van het Hamburg 
Instituut voor Milieu zegt volgens Telepolis : 

"En dat “vuil” omvat microplastic vezels. Niet alleen, zoals het zo treffend wordt verwoord in het 
artikel op Telepolis, dat wij een chemische cocktail voor onze neus en mond dragen, die nooit op 
zijn giftigheid is getest en nooit op mogelijke effecten op lange termijn, wij ook microvezeldeeltjes 
inhaleren die precies de juiste grootte hebben om zich in onze longen te nestelen of van daaruit 
verder door het lichaam te reizen". 

Deze microplastic vezels die van het mondkapje-vlies afkomen, zijn bestudeerd door het team van 
Michael Braungart. Dit zijn de deeltjes die volgens de definitie van de Duitse Sociale 
Ongevallenverzekering (DGUV) het gevaarlijkst zijn. 

Komt nog bij dat de kiemen uit de vochtige biotoop onder het mondkapje ook ingeademd worden en 
zich in de longen kunnen nestelen waar, zoals het er naar uit ziet, ze zich mengen met de 
microplastic vezels van het mondmasker. En dat is geen goed nieuws voor uw longen. 

Duitsland kende recent nog een mondmasker- schandaal omtrent giftige FFP2- maskers. De 
mondmaskers die door de de Duitse deelstaatregering van Schwerin aan al haar burgers werden 
verstuurd bleken vervaardigd in een schoenenfabriek in China (ingevoerd door een pesticiden 
handelaar met een dubieuze éénmanszaak - klinkt bekend ?) en bleken grote hoeveelheden giftige 
stoffen te bevatten, in die mate zelfs dat ze een bedreiging vormden voor de volksgezondheid. De 
FFP2-mondkapjes waren absoluut geen 'medische mondkapjes' te noemen, maar ordinaire 
stofmaskers waarvan het vlies bestond uit een thermoplast  waaraan kleefstoffen, bindmiddelen, 
antioxidanten en UV-stabilisatoren waren toegevoegd, alsmede soms grote hoeveelheden 
formaldehyde of aniline en kunstmatige geurstoffen om de onaangename chemische geur te 
maskeren zoals reeds eerder gesteld. Ook met de certificaten was gerommeld. 

Afgezien van de potentieel schadelijke ingrediënten, vormen FFP2-mondkapjes nog een ander ernstig 
risico. Alleen al door de bijzonder hoge ademhalingsweerstand vormen ze voor veel mensen een 
ernstig gezondheidsrisico. Hierop wordt momenteel onder meer gewezen door het Robert Koch 
Instituut.  

“Wanneer FFP2-maskers correct worden gebruikt, is er een verhoogde ademhalingsweerstand, wat 
het ademen moeilijker maakt. Daarom moet voorafgaand het dragen een arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek worden aangeboden, zodat de risico’s voor de gebruiker individueel medisch kunnen 
worden beoordeeld. In overeenstemming met de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk is de ononderbroken draagtijd van FFP2-mondkapjes beperkt voor gezonde mensen (zie 
informatie van de fabrikant, gewoonlijk 75 minuten gevolgd door een pauze van 30 minuten). Dit 
minimaliseert de belasting van de werknemer als gevolg van de verhoogde ademhalingsweerstand. 



Voorts mogen FFP2-mondkapjes niet meer dan één keer worden gebruikt, zoals de bedoeling is, 
aangezien het meestal om producten voor eenmalig gebruik gaat. (…) 

FFP2-mondkapjes zijn tot nu toe gebruikt voor specifieke doeleinden en op een gerichte manier in het 
kader van de gezondheid en veiligheid op het werk. Daarom zijn er buiten de gezondheidszorg nog 
geen studies verricht naar de gezondheidsgerelateerde, mogelijk ook langetermijneffecten van het 
gebruik ervan (bijvoorbeeld bij risicogroepen of kinderen). In onderzoeken met gezondheidswerkers 
zijn bijwerkingen beschreven, zoals ademhalingsmoeilijkheden of dermatitis in het gezicht als gevolg 
van de verzegeling van de strakke pasvorm. (…) 

Wanneer FFP2-mondkapjes door leken als “medische maskers” worden gebruikt, moet ervoor worden 
gezorgd dat (…) de individuele geschiktheid voor de gezondheid wordt gegarandeerd (…). 

Wanneer FFP2-mondkapjes worden gebruikt door personen met bijvoorbeeld een verminderde 
longfunctie of oudere personen, kunnen negatieve gezondheidseffecten niet worden uitgesloten. 
Het dragen van FFP2-mondkapjes door personen die tot een risicogroep behoren, moet indien 
mogelijk worden begeleid door een arts om een correcte afdichting te waarborgen. De gebruikers 
moeten worden geïnformeerd over het juiste en, zo nodig, eenmalige gebruik, de hantering en de 
risico’s. Bovendien moet de aanvaardbare draagtijd voor de drager individueel worden bepaald, 
rekening houdend met de instructies van de fabrikant, teneinde mogelijke gezondheidseffecten tot 
een minimum te beperken. (…) Bij gebruik door leken wordt dus niet noodzakelijkerwijs een 
zelfbescherming geboden die verder gaat dan het effect van een correct gedragen mond-
neusbeschermer.” 

Tot zover het RKI in zijn huidige beoordeling. Niets van dit alles werd vermeld door de regering van 
de deelstaat Schwerin in haar brief aan de burgers, die bij de zending van de mondkapjes was 
gevoegd en die ook instructies bevatte voor het dragen van de mondkapjes. Daarin wordt met geen 
woord gerept over de maximale draagtijd, het feit dat de mondkapjes slechts eenmaal kunnen 
worden gebruikt, of de algemene gezondheidsrisico’s – laat staan de noodzaak van een individuele 
medische controle. 

Dit kan beschouwd worden als een daad van grove nalatigheid. 

Het argument van de plaatselijke overheid dat de bescherming die de FFP2-mondkapjes mogelijks 
zouden bieden tegen het oplopen van het levensbedreigende Coronavirus veel zwaarder is dan de 
mogelijke schade die van de mondkapjes zou kunnen uitgaan werd door het Europees Centrum 
voor ziektebestrijding (ECDC) van tafel geveegd. 

De studiesituatie 

De beschreven problemen zijn al lang bekend. Een onderzoekersgroep bestaande uit artsen en 
wetenschappers, onder meer van het Brandenburgse hartcentrum, de Brandenburgse medische 
school en de medische faculteit van de universiteit van Maagdenburg, had in dit verband de 
volgende waarschuwing geformuleerd in een studie die in oktober 2020 in het German Medical 
Journal is gepubliceerd: 

“Niettemin lijkt het redelijk dat personen met chronische ademhalingsziekten FFP2-mondkapjes met 
voorzichtigheid gebruiken, aangezien bij hen klinisch significante veranderingen in pO2- en pCO2-



waarden zijn beschreven onder blootstelling aan het mondkapje. Met name minder getrainde 
personen (sterke stijging van de hartslag) lijken onder alle maskertypes, vooral onder het FFP2-
masker, soms zelfs bij lagere inspanningsniveaus, symptomen als dyspneu, hoofdpijn, warmtegevoel 
of duizeligheid te ervaren.” 

Wetenschappers van de Universiteit van Leipzig kwamen tot soortgelijke conclusies in een 
afzonderlijke studie, citaat: 

“De ergometertest toonde aan dat de maximaal mogelijke kracht aanzienlijk verminderd was. Bij de 
stofwisseling werd een snellere verzuring van het bloed geregistreerd tijdens de inspanning. 
Longfunctie parameters waren significant lager met het masker.” Deelnemers aan de studie 
“meldden langer aanhoudende en meer uitgesproken ongemakken bij het dragen van FFP2-
mondkapjes”. 

De gedetailleerde studie die in september 2020 werd gepubliceerd door Ines Kappstein, hoogleraar 
ziekenhuishygiëne, ging zelfs nog verder en vatte het volgende samen: 

“Er is geen wetenschappelijke basis waarmee het gebruik van mondkapjes (van welke aard dan 
ook) in het openbaar onder bijna de gehele bevolking van Duitsland kan worden gerechtvaardigd 
(…). Integendeel, verplicht gebruik van het mondkapje kan zelfs een infectierisico worden voor vele 
miljoenen mensen in openbare ruimten, omdat de vereiste handhygiëne niet kan worden 
gehandhaafd. Indirecte contacten met ziekteverwekkers via besmette oppervlakken worden niet 
verminderd door mondkapjes, maar kunnen integendeel vaker voorkomen dan zonder 
mondkapjes”. 

Met andere woorden, omdat de officiële voorschriften om voor en na het gebruik van de 
mondkapjes de handen grondig te wassen onmogelijk in het dagelijks leven kunnen worden 
toegepast, kan het gebruik ervan meer kwaad dan goed doen. 

Ook het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europese equivalent van 
het Duitse Robert Koch Instituut, maant tot voorzichtigheid. In een 31 bladzijden tellend rapport over 
de doeltreffendheid van het dragen van mondkapjes dat in februari is gepubliceerd, schrijven de 
deskundigen dat het bewijs van het algemene voordeel van medische maskers bij het voorkomen van 
Covid-19 door het dragen ervan in het openbaar “beperkt” is. Met betrekking tot FFP2-mondkapjes 
stelt het ECDC verrassend duidelijk: 

“De zeer beperkte wetenschappelijke gegevens over het gebruik van FFP2-mondkapjes in de 
algemene bevolking ondersteunen niet de eis om deze mondkapjes te dragen in plaats van andere 
soorten gelaatsmaskers.” 

Potentiële bijwerkingen als gevolg van de hoge ademhalingsweerstand moeten “in aanmerking 
worden genomen”.  

“In het algemeen wordt de verwachte toegevoegde waarde van een universeel gebruik van FFP2-
mondkapjes bij de bevolking momenteel als zeer gering beschouwd. Rekening houdend met de 
potentiële kosten en schade, wordt een aanbeveling voor het gebruik van FFP2-mondkapje in plaats 
van andere soorten gelaatsmaskers bij de bevolking op dit moment niet gerechtvaardigd geacht.” 



Het ECDC concludeert dat het “ontbreken van definitief overtuigend bewijs” voor de doeltreffendheid 
van het dragen van mondkapjes in het algemeen een “uitdaging” vormt. “Aanvullende studies van 
hoge kwaliteit” zijn nodig, aldus het agentschap. 

Al deze expertises zijn tot nu toe grotendeels genegeerd door de politici die verantwoordelijk zijn 
voor het opleggen van een mondkapjesplicht. De mentaliteit overheerst: mondkapjes moeten 
gedragen worden. De enige concessie die de staat doet, is van financiële aard: mondkapjes worden 
goedkoper of – in zeer kleine hoeveelheden – gratis gemaakt. Het feit dat ze veel mensen ernstig 
kunnen schaden en ziek kunnen maken, wordt genegeerd.  

De meeste kinderen manipuleren het mondmasker bovendien de hele dag door waarbij de kans op 
besmetting en verspreiding juist groter wordt, tenminste als kinderen besmettelijk zijn want dat is 
maar maar zeer de vraag. 

Heel wat artsen zijn het er unaniem over eens, het dragen van maskers bij onze kinderen is in de 
eerste plaats schadelijk en dient geen enkel nut. Veel voorkomende schadelijke  nevenwerkingen zijn 
o.a. : 

-) minder zuurstof inname (immuniteit zakt) 

-) meer CO2 inname (immuniteit zakt – reden van hoofdpijn, duizeligheid) , zie test van Dr Hilde De 
Smet : 

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/11/14/mondmaskers-geven-wel-hypercapnie-door-
dr-hilde-de-smet/ 

Er lopen momenteel onderzoeken door pediaters in samenwerking met longspecialisten waaruit 
blijkt dat de kinderen nog meer microstof in de longen krijgen waardoor de nuttige longinhoud zakt 
en blijvende schade aan de longen kan toebrengen. 

Kinderen krijgen last van migraineaanvallen, flauwheid en grotere concentratiestoornissen. De 
bijwerkingen worden versterkt door de mondmaskers. Dit wordt onderkend door huisartsen, en 
specialisten als NKO, psychiaters en psychologen. 

-) meer angst bij kinderen wat er opnieuw toe leidt dat de immuniteit zakt  

-) non-verbale communicatie is niet mogelijk waardoor essentiële informatie verloren gaat in de 
communicatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen 

-) Psychisch trauma door het opzadelen van de kinderen met absurde schuldgevoelens alsof 
kinderen potentiële 'moordenaars' zouden zijn van hun ouders en grootouders met tot gevolg een 
exponentiële toename in angststoornissen, depressie en zelfmoord onder jongeren 

Talloze artsen en specialisten wereldwijd verklaren onafhankelijk van elkaar het volgende: 

-) De neurologe Margareta Griesz-Brisson waarschuwt ons dat het dragen van een mondkapje kan 
leiden tot hersenbeschadiging. 



-) Zelfs 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. 

-) Dr. Pierre Brihaye (arts en chirurg ORL), gespecialiseerd in pediatrische rhinologie noemt het 
opleggen van het dragen van mondmaskers aan kinderen misdadig omdat 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 stelt dat mondmaskers zorgen voor 
zuurstof deficiëntie waardoor hoofdpijn, vermoeidheid, keelpijn, misselijkheid , rhinitis en neus (-
en sinus)- infecties kunnen ontstaan en er bijgevolg hyperventilatie en een daling van de 
concentratieoptreden kan optreden. 

-) Dr. Hilde Desmet legt in haar video 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! 
 
-) Dr. Russell Blaylock, neurochirurg (University of Mississippi Medical Center)  : "Mogelijke 
gevolgen van het dragen van mondkapjes zijn hoofdpijn, luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie 
(zuurstoftekort in de weefsels), tot aan ernstig levensbedreigende complicaties. Hij stelt uitdrukkelijk 
dat op basis van een studie uit 2015 gelaatsmaskers nadelig zijn voor de gezondheid en nauwelijks 
effect hebben om besmettingen tegen te gaan". 
 
-) Prof. Dr. Dolores Cahill : "Mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt. Dat zet 
je immuunsysteem onder druk. De latent aanwezige virussen, inclusief corona, zullen juist opnieuw 
naar boven komen". 

-) Dr. Kelly Victory : "Het is niet nodig om gezonde mensen te isoleren. Mondkapjes zijn bedoeld voor 
zieke mensen. Het dragen van mondkapjes kan bovendien het risico op besmettingen vergroten". 

-) Dr. Marije Berkelaar : "We laten ons zinloze en uiterst ongezonde maatregelen opleggen; 
quarantaine van gezonde mensen, de 1,5 metermaatschappij, het gebruik van desinfecterende 
handgel en mondkapjes, en misschien zelfs een vaccin". 

-) Dr. Carla Peeters, immunoloog (voormalig RIVM medewerker): "Door het dragen van een 
mondkapje is het moeilijker om genoeg zuurstof binnen te krijgen. Het zuurstofgehalte in het bloed 
kan bij langdurig gebruik dalen. Tegelijkertijd neemt het CO2-gehalte toe. Hierdoor kunnen 
ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit. Daarnaast kunnen (toxische) stoffen die 
gebruikt worden voor mondkapjes inde longen terechtkomen. Die kunnen daar schade veroorzaken 
en het risico op bacteriële en virale infecties vergroten. Mondmaskers kunnen zelfs bijdragen aan 
de verspreiding van virussen. De maskers helpen in ieder geval niet om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Een virusdeeltje is ongeveer 80 tot 150 nanometer in diameter. Dit is te 
klein om door de stoffen van mondkapjes geblokkeerd te worden". 



-) Dr. Harkinson heeft in een interview met een reporter schokkende onthullingen gedaan over de 
ware toedracht van de corona- crisis. Dr. Harkinson is niet de eerste de beste. Hij is opgeleid aan 
Cambridge tot medisch specialist in pathologie én virologie, ex-voorzitter van de sectie pathologie 
van de medische associatie en voorheen assistent-professor op de faculteit Geneeskunde aldaar. Hij 
is voorzitter van het Koninklijk Artsencollege voor de Canadese onderzoekscommissie pathologie in 
Ottawa. Momenteel heeft hij een leidende functie binnen een Biotech-bedrijf gevestigd in North-
Carolina dat corona-testen verkoopt. 

 https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30229-1/fulltext 

 "Traditional facemasks can be made of paper or cloth (originally cotton gauze), and they provide a 
physical barrier between the mouth and nose and the outside environment. These include the 
traditional surgical masks associated with doctors and dentists, which are made of paper or other 
non-woven materials. They can protect the wearer from potentially harmful substances (eg, blood 
spray); however, they do not provide protection from airborne particles or pathogens". 

-) Prof. em. Dr. med. Sucharit Bhakdi : “Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor de 
effectiviteit van gelaatsmaskers bij asymptomatische dragers van micro-organismen. In tegendeel: 
experts verklaren dat ze voor gezonde mensen juist schadelijk kunnen zijn.”  

-) Denis G. Rancourt, PhD Researcher, Ontario Civil Liberties Association : 

https://archive.org/details/covid-censorship-at-research-gate-2/ April 2020 Summary /  

"Abstract Masks and respirators do not work. There have been extensive randomized controlled 
trial (RCT) studies, and meta-analysis reviews of RCT studies, which all show that masks and 
respirators do not work to prevent respiratory influenza-like illnesses, or respiratory illnesses 
believed to be transmitted by droplets and aerosol particles. Furthermore, the relevant known 
physics and biology, which I review, are such that masks and respirators should not work. It would 
be a paradox if masks and respirators worked, given what we know about viral respiratory 
diseases: The main transmission path is long-residence-time aerosol particles (< 2.5 μm), which are 
too fine to be blocked, and the minimum-infective-dose is smallerthan one aerosol particle". 

 https://muchadoaboutcorona.ca/wp-content/uploads/2020/07/masks-dont-work-rancourt.pdf 

 

 

Referenties 

1* “However, taking into account the available studies evaluating pre- and asymptomatic transmission, a 
growing compendium of observational evidence on the use of masks by the general public in several countries, 
individual values and preferences, as well as the difficulty of physical distancing in many contexts, WHO has 
updated its guidance to advise that to prevent COVID-19 transmission effectively in areas of community 
transmission, governments should encourage the general public to wear masks in specific situations and 
settings as part of a comprehensive approach to suppress SARS-CoV-2 transmission.” 

2* “Results from cluster randomized controlled trials on the use of masks among young adults living in 
university residences in the United States of America indicate that face masks may reduce the rate of influenza-



like illness, but showed no impact on risk of laboratory-confirmed influenza.(62, 63) At present, there is no 
direct evidence (from studies on COVID-19 and in healthy people in the community) on the effectiveness of 
universal masking of healthy people in the community to prevent infection with respiratory viruses, including 
COVID-19.” 

3* “A recent meta-analysis of these observational studies, with the intrinsic biases of observational data, 
showed that neither disposable surgical masks nor reusable 12–16-layer cotton masks were associated with 
protection of healthy individuals within households and among contacts of cases." 


