
FEITEN ZĲN FEITEN
Leer de gegevens rondom Covid-19

By JacobM. Thompson (auteur) & CynthiaCaron(ontwerp)

Ditwerk isbeschikbaaronderhetPubliekDomein.Vanwegedeaardvandit
onderwerp isditboekjeonderhevigaanmogelijke toevoegingenofaftrekkingen,
vanwegenieuwegegevensdie indetoekomstkunnenwordenvrijgegeven.



INHOUDSOPGAVE
Opmerking van de Auteur ..................................................................................... 1

Gegevensverzameling .............................................................................................. 2

Comorbiditeiten en andere moordenaars............................................................... 7

Koch's Postulaten....................................................................................................... 13

Testmaatregelen ......................................................................................................... 15

Temperatuurcontroles .............................................................................................. 22

Gezichtsmaskers en bedekkingen........................................................................ 23

Sociale afstand, lockdowns en quarantaine................................................................... 46

Vaccins en kudde-immuniteit................................................................................. 67

Natuurlĳke geneeswĳzen ..................................................................................... 84

Op naar oorlog....................................................................................................... 86

Slot-opmerkingen ...................................................................................................... 91

Eindnoten................................................................................................................... 92



OPMERKINGVANDEAUTEUR
OPMERKING VANDE AUTEUR Dit boekje is bedoeld om veel informatie te
geven over Covid-19, van de veiligheidsmaatregelen, de verzamelde
gegevens en demanier waarop ermee wordt omgegaan. Covid-19 is
onderwerp van grote controverse en onenigheid over wat er moet worden
gedaan om dit probleem te bestrĳden. Als gevolg van politieke
vooringenomenheid en hardnekkigemeningsverschillen is het voor
individuen steedsmoeilĳker geworden om goede en billĳke besluitvorming.
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Dit boekje is opgesteld ommet opzet zoveel mogelĳk gissingen weg te laten,
en liever de feiten enmeningen van anderen te presenteren zoals ze zĳn, met
zo goed als geen aanvullend commentaar - zodat u als lezer tot uw
conclusies over de kwestie kunt komen. Bĳna al het commentaar zal in
overgangsfase zĳn om de stroom gaande te houden, maar dat is alles.

Mĳnmeningen en overtuigingen kunnen sterk verschillen van de uwe en het
zou verkeerd zĳn vanmĳ om umĳn vermoedens op te dringen, maar het is
veel billĳker voor mĳ om de informatie te presenteren zoals deze is,
ongefilterd en niet gedoceerd, voor u als lezer om volledig overtuigd zĳn in
uw geest, en kritisch nadenken om uw eigen conclusies te trekken. Bovendien
heeft The WinePress zĳn best gedaan om zoveel mogelĳk gegevens te
verzamelen om u verder te helpen uw eigen conclusies te trekken.

Hoewel we niet elk bestaand werk kunnen verzamelen, hebben we ons best
gedaan om informatie te verstrekken uit een grote verscheidenheid aan
bronnen, vanmedische professionals, gerenommeerde artsen en
tĳdschriften, officiële studies en andere verklaringen en feiten die door de
media worden verstrekt, geschreven of via uitzending.

Ik hoop dat dit boekje u goed van pas zal komen.
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Gegevensverzameling
Indezesectiehebbenwewat informatiegegevenoverhoedecasus-en

overlijdensgegevenswordenverzameldensamengesteld.Het verzamelenvande
gegevenshoudt verbandmetde testmaatregelendiezijngebruiktomde
gegevens te verzamelen,duszie aanvullende informatieonderdie sectie.

Beginapril2020 legdeDr.DeborahBirx,een lidvandeCoronavirusTaskForce, samengesteld
doorderegeringvandeVerenigdeStaten, tijdenseendagelijksebriefingaandemediaenhet
publiekuithoebepaaldegevallenzoudenwordengeteld invergelijkingmetandere landen .
Zezei,

Later inapril 2020merkteDr.Ngozi Ezike,directeur vanhet IllinoisDepartmentofPublicHealth
iets soortgelijksop:

“Als je ineenhospicewasenal eenpaarwekendaaropgenomenwasen
jebleekookCOVID tehebben,danzoudatwordengeteldals een
COVID-dood,ondanksdatals je stierf aaneenduidelijkealternatieve
oorzaak,hetnogsteedswordt vermeldalseenCoviddood.Dus iedereen
diewordt vermeldalseenCOVID-sterfgeval, betekentnietdatdatde
doodsoorzaakwas,maarzehaddenCOVIDophetmomentvan
overlijden.” 3

enpaarweken later, op15mei, verklaardeTheDenverPostdit als
volgt:

“HetColoradoDepartmentofPublicHealthandEnvironment
verduidelijktnudathetsterftecijferhet totaleaantaldodelijke
slachtoffersomvatondermensendieCOVID-19hadden,
inclusiefdesterfgevallenwaarbijde luchtwegaandoeningniet
dedoodsoorzaakwasdieopdeoverlijdensaktestaat vermeld.
” 4

“ Erzijnandere landendieals jeeenreedsbestaandeaandoeninghad,en
latenwezeggendathetviruservoorzorgdedat jenaarde ICging,endan
eenhart-ofnierprobleemhad;sommige landenregistrerendatalseen
hartprobleemofeennierprobleemennietalseenoverlijdendoorCovid-
19.Opditmomentzijnwehetnogsteedsaanhetopnemen-enhet
mooievanhethebbenvan formulierendiezijnbinnengekomeneneen
formulierdathetkanmarkerenalsCovid-19-infectie.Debedoeling isnu
datdie–als iemandsterftmetCovid-19dantellenwedatmee.” 1, 2
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Ookpubliceerdede Journal of theAmericanMedical Association (JAMA) in april een studie
waarinwerdopgemerkt dat veelmensendie vanwegeCovid-19 inhet ziekenhuiswaren
opgenomen, eerderegezondheidsproblemenhadden.

Het tijdschrift, dat door vakgenotenwerd beoordeeld, ontdekte dat 42% zwaarlijvigwas, 57%
last had van hoge bloeddruk en34%diabetes had. Zemerkten een terugkerende factor op,
namelijk dat patiënten een immuunsysteemhaddendat ontstekingen
veroorzaakte.

HelenMessier,een immunoloogendirecteurvanAltumMedical,
verteldehet tijdschriftdit:

“Het isbijnaalsof jeallemiddelenvanhet immuunsysteemgebruiktomdit
vuur te latensmeulen.Wanneereenvirale infectieoptreedt tijdens
chronischeontsteking, ishetmogelijkdathet immuunsysteemniet instaat
isomeengeschikte immuunresponsoptebouwenof, inhetgeval vanCOVID-19, ineerste
instantienietgoedreageert,maarhetvervolgensprobeert teoverwinnen;deonderliggende

ontstekingkan leiden toteenoverweldigendereactieof 'cytokinestorm'.̓ ”5

Helemaalbeginseptember2020brachtdeCDCeennieuwrapportuitover
swieer stervendewas.Deofficiëleupdate leest:

“Bij6procentvandesterfgevallenwasCOVID-19deenigegenoemdeoorzaak.
VoorsterfgevallenmetaandoeningenofoorzakennaastCOVID-19warener
gemiddeld2,6extraaandoeningenofoorzakenperoverlijden.”6 ,7

Op22septembernoteerdehetTrends Journal enkele reguliere rapportenoverde
gerapporteerdecasusnummers. Zeciteerdeneen rapport vanTheTelegraph, een inhetVK
gevestigdnieuwscentrum,waarin stond: “[Covid-19]wasnietde
belangrijkstedoodsoorzaakvoorbijnaeenderdevande
geregistreerdeCovid-19-slachtoffers in juli enaugustus.”

TheTelegraphciteerdeeenstudievandeUniversiteit vanOxford,watzei:

“Ditbetekentdat iemanddieeenhartaanvalheeftgehadofzelfs isoverledenbij een
verkeersongeval, indecijferskanzijnopgenomenalszeopeenbepaaldmomentookpositief
testtenopcoronavirusofalsartsendachtendathetvirushuntoestandverergerde.̓ ʼ

Tijdensdepandemiehadongeveeréénopde13mensendiemomenteelalsCovid-19-
slachtofferszijngeclassificeerd,deziektenietalsonderliggendedoodsoorzaak.Ditbetekentdat
3.877doden (7,8%)waarbijhetcoronavirusnietdehoofdoorzaakwas indecijferszijn
opgenomen.

In juli enaugustussteegdataantal tot28,8%vanallegeregistreerdesterfgevallen,watbetekentdat
Covid-19nietdebelangrijkstedoodsoorzaakwas in465vande1.617geregistreerdeslachtoffers.”
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EenvandeteamledenvanhetOxfordCentre forEvidence-BasedMedicine,
Dr. JasonOke,merktebovendienopdatveelmensenblekentezijn
"gestorvenmet"Covid,maarniet "erdoor".

“Hetwerkelijkesterftecijfer isbelangrijkomteweten,omdathetonseen
ideegeeft vandeeffecten...Deeffecten lijkennuaf tenemenenalsdat
waar is-zoalsheternuzekeruitzietomdathetnietdezelfdesterftecijfers
lijken tezijn-danzaldat leidendzijnbij beslissingenover risicobeheer,dus
het isbelangrijkomdit aantalgoed tekrijgen.”

HetTelegram-rapport citeerdeookPaulHunter,Professor inde
geneeskundeaandeUniversiteit vanEastAnglia,diebevestigende
verklaringenaflegdebij die vandeUniversiteit vanOxford:

“Stel, jehebteenpatiëntmet leukemie, jekrijgtCOVIDeneenpaarweken
lateroverlijd je. Erzijnaanwijzingendatzeeenzekerematevan
longontstekinghadden.Dus,wat isdebelangrijkstedoodsoorzaak?
HoeveelCOVIDveroorzaakt isnietgemakkelijk tezeggen.”8

IndecembernoteerdedeTrends Journalookeen rapport vandestudentenkrant vande Johns
HopkinsUniversity, datuiteindelijkwerdverwijderd, enciteerdeDr.GenevieveBriand,
assistent-programmadirecteur vandemasteropleidingToegepasteEconomische
Wetenschappenaande JohnsHopkins,desterftestatistiekenvanverschillendeziektenzoals
samengestelddoordeCDC,zeidit:

“DitalleswijstopgeenenkelbewijsdatCOVID-19extrasterfgevallenheeft
veroorzaakt.Detotalesterftecijferszijnniethogerdandenormale
sterftecijfers.Wehebbengeenbewijsvanhet tegendeelgevonden.”

Inde studentenkrant stondook:
"Nahetophalen vangegevensopde
CDC-website, steldeDr. Briandeen
grafiek samendiedepercentages
vanhet totale aantal sterfgevallen
per leeftijdscategorieweergeeft ...
diedeperiodeomvat vanvoordat

COVID-19 indeVSwerdontdekt totnadathet
infectiepercentageenormwasgestegen.Verrassendgenoeg
blevendesterfgevallenvanouderenvoorennaCOVID-19
hetzelfde.AangezienCOVID-19vooralouderentreft,
verwachttenexpertseenstijgingvanhetpercentage
sterfgevallenbijoudere leeftijdsgroepen.Deze toenamewordtechternietgezien indeCDC-
gegevens.Sterkernog,depercentagessterfgevallenonderalle leeftijdsgroepenblijvenrelatief
gelijk.”
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EengrafiekvandewebsitevandeCDC-Letopdeafnamevancomorbiditeitensindsapril
2020,behalvede laatstecategorie (Covid).

Briandhaddit te zeggenoverdegegevensmetbetrekking tot degrafiek:

“Alshetdodental vanCOVID-19helemaalnietmisleidendwas,haddenweeenverhoogdaantal
hartaanvallenenverhoogdeCOVID-19-cijfersmoetenwaarnemen.Maareenverminderdaantal
hartaanvallenenalleanderedoodsoorzakengeeftonsgeenanderekeuzedantewijzenopeen
verkeerdeclassificatie.”9

Mediooktoberbrachthet PublicHealth Initiative vanhet
Institute for PureandAppliedKnowledgeeen rapport
uitmetde titel “COVID-19DataCollection,Comorbidity
&Federal Law:AHistorical Retrospective.”
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Volgensde samenvatting vanhet rapport hebbendebetrokkenartsendeze verklaring
afgelegd:

“VolgensdeCenters forDiseaseControlandPrevention (CDC)op23augustus2020: 'Voor6%van
desterfgevallenwasCOVID-19deenigegenoemdeoorzaak.Bij sterfgevallenmetaandoeningen
ofoorzakennaastCOVID-19warenergemiddeld2,6extraaandoeningenofoorzakenper
overlijden.'Vooreennatiediewordtgekwelddoorrestrictiefvolksgezondheidsbeleiddat is
opgelegdaangezonde individuenenkleinebedrijven, isditdebelangrijkstestatistischeonthulling
vandezecrisis.Dezeonthullingheefteenaanzienlijke invloedophetgepubliceerdeaantal
dodelijkeslachtoffersalsgevolgvanCOVID-19.Watnogbelangrijker is,het legtgroteproblemen
blootmethetproceswaarmeedeCDCinstaatwasomtijdenseencrisisonnauwkeurigegegevens
tegenereren.DeCDCheeftgepleit voorsociaal isolement,socialeafstandenhetgebruikvan
persoonlijkebeschermingsmiddelenalsprimairemitigatiestrategieënals reactieopdeCOVID-19-
crisis, terwijl ze tegelijkertijdweigerendebeloftevangoedkopefarmaceutischeennatuurlijke
behandelingenteerkennen.

Dezemitigatiestrategieënwerdengrotendeelsgepromootals reactieopvoorspellingenvan
sterfgevallen inhetprojectiemodeldieaanzienlijkonnauwkeurigbleken tezijn.Naderonderzoek
naardewettigheidvandemethodendiewerdengebruiktomdezestrategieën tecreëren, riep
extrazorgenenvragenop.WaaromzoudeCDCbesluitenomgeensysteemvoor
gegevensverzamelingen rapportage tegebruikendatzij hebbengeschrevenendatal17 jaar
zonder incidenten inhethele land ingebruik is, tengunstevaneenniet-getest enonbewezen
systeemexclusief voorCOVID-19zonderdiscussieencollegiale toetsing?Heefthetbesluit van
deCDComeenbekendenbewezeneffectief systeemoptegeven,ook instrijdmet
verschillende federalewettendiedenauwkeurigheiden integriteit vangegevenswaarborgen?
HeeftdeCDCwillensenwetensde regels voorhetmeldenvandoodsoorzaken inaanwezigheid
vancomorbiditeit uitsluitendvoorCOVID-19gewijzigd?Zo ja,waarom?”10

TapNews, ookverwijzendnaardatzelfdeoktoberrapport, citeerdebovendieneenverklaring
vanAll ConcernedCitizens, eenwaakhondgroepdie eenverklaringaanhetNational File
verstrekte:

“[DeCDC]heeftop illegalewijzenieuwe regels ingevoerdvoorhet
verzamelenen rapporterenvangegevensuitsluitendvoorCOVID-19,wat
resulteerde ineen inflatie van1600%vandehuidige totalenvanCOVID-19-
doden.

Hetonderzoek toontaandatdeCDCgeenverplicht federaal toezichtheeft
aangevraagden inbeidegevallengeenverplichteperiodeheeftgeopend
vooropenbaarwetenschappelijkcommentaar,zoalsvereistdoorde federale
wetgeving,voordatnieuweregelsvoorgegevensverzamelingenrapportage
wordenvastgesteld.11
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Zoals indevorigeparagraaf al is aangegevendoordeverschillendebronnen,
speeldencomorbiditeitenenandere symptomeneen rolbij de

gegevensverzameling.Dit gedeeltegaat verderopdiegedachte in, samenmet
andere factorenendingendiemomenteeldedood indewereld veroorzaken.

Dr. EricBerg,handelsmerkals "TheKnowledgeDoc", verklaart
deernst vanCovid-19 in relatie tot leeftijdenhet
immuunsysteemvanhet individu.Dooreenverscheidenheid
aanonderzoekenenstudies samen testellen, vattehij de
bijdragende factorensamendieCovid-19aldannietdodelijk
kunnenmaken.12

Opbasis vandegegevensdiehij vond, verdeeldehijmensen
in vier algemene leeftijdsgroepen.

Inde leeftijd65 jaarenoudermeteenchronischeziekteof
eenverzwakt immuunsysteem,zouCovidvoorhenals
dodelijkwordenbeschouwd;bovendien,opmerkenddat
ongeveer95%vandemensenouderdan65 jaareensoort
chronischeziekteheeft.

Metmensen inde leeftijd tussen 50-65meteenchronischeziekteofeenverzwakt
immuunsysteem,Covidzoualspotentieeldodelijkwordenbeschouwd.Bergmerktopdat60%
vandemensen indeze leeftijdscategorieeensoort chronischeziekteheeft. In de leeftĳd 40-50,
wordtCovidalsniet-dodelijkbeschouwd.

Dezepersonen indeze leeftijdsgroepkunnenernstige
complicatieskrijgenmetCovidalszeeenchronischeziekte
ofeenverzwakt immuunsysteemhebben.

Metdegenevan40endaaronder,Covidwordthelemaalniet
alsdodelijkbeschouwd. Degenenvan25tot40 jaarkunnen
eenpaardagen lasthebbenvaneenmildegriepofgewoon
geensymptomen.Degenentussende20en25 jaarzullen
waarschijnlijkdesymptomenvanverkoudheidofgeen
symptomenervaren.De leeftijdenvan10tot20hebben
bijnaaltijdgeensymptomen.Misschienkunnensommigen
vanheneenbeetjediarreekrijgen.Degenenvan10 jaaren
jonger-dekansdatzehetvirusnieteensoplopen, is ten
minste99%,zondersymptomen.

Comorbiditeiten en anderemoordenaars
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Dr. Berg verschafte veel vandeverschillendebronnenwaarhij zijn conclusies verzamelde:

Verbandtussen leeftijdenklinischekenmerkenenuitkomstenvanCOVID-1913
Covid-19enimmuniteitbij vergrijzendebevolkingsgroepen-eennieuweonderzoeksagenda14

Nieuwonderzoek toont aandatoudere volwassenennogsteeds vaakworden
uitgeslotenvanklinischeonderzoeken15

Ouderevolwassenen: eengroter risicoopziekenhuisopnameofoverlijdenbij diagnose
vanCOVID-19 16

Het leeftijdsgerelateerderisicoopernstigegevolgenalsgevolgvanCOVID-19-infectie:een
snellebeoordeling,meta-analyseenmeta-regressie 17

De leeftijdsverdelingvansterftedoornieuwecoronavirusziekte (COVID-19)suggereert
geengrootverschil invatbaarheidnaar leeftijd18

Het 'stillebloedbad' in Italiaanseverpleeghuizen19

Prevalentie vanchronischeziektenbij ouderenopbasis vaneen landelijkedatabasemet
apotheekclaims20

https://www.ncoa.org/news/resources-for-reporters/get-the-facts/healthy-aging-
facts/21

De levenslange last vanchronischeziektenbij ouderen22

Bijhetbesprekenvanenkelevandecomorbiditeitendieverband
houdenmetCovid-19,spelenobesitasenovergewichteenrol.

VolgensTrust forAmerica'sHealth isAmerikaanseobesitas
ongeveer42,4%vandenatie.Dit is eenstijgingvan26%ten
opzichtevan2008.

Zemerkenop: "In2012hadgeenenkele staat een
obesitaspercentagebij volwassenenvanmeerdan35%; in2000
hadgeenenkele staat eenobesitaspercentagebij volwassenenvan
meerdan25%.”

JohnAuerbach,PresidentenCEOvanTrust forAmerica'sHealthvoegt
hieraan toe:

“Omdezwaarlijvigheidscrisis inhet landop te lossen,moetende
omstandigheden inhet levenvanmensenwordenaangepaktdie leiden tot
voedselonzekerheidenobstakels vormenvoorgezondevoedingsoptiesen
veilige lichaamsbeweging.Dievoorwaardenomvattenarmoede,werkloosheid,
gesegregeerdehuisvestingenrassendiscriminatie.Depandemievandit jaar
heeft aangetoonddatdezeaandoeningenniet alleenhet risicoopobesitasen
chronischeziektenverhogen,maarookhet risicoopdeernstigsteCOVID-uitkomsten.” 23

Comorbiditeitenenanderemoordenaars
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In 2017bracht het Institute forHealthMetrics vandeUniversity ofWashingtoneen
rapport uitmet de titel "ongezondetengekoppeld aan400.000Amerikaanse
sterfgevallenper jaar. “Unhealthy EatingLinkedto400,000USDeathsPer Year.”24

Dit zijnniet deenigemoordenaars.
Ook in verbandmet eetgewoonten,meldt de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)dat naar
schatting600.000 jaarlijks ziekwordendoor
voedselvergiftigingen/ofbesmetting, en420.000
sterven.Diarreeziektenwordengenoemdalsde
meest gemeldeoorzaak,met230.000dodenen
ongeveer550miljoenper jaar die ziekworden
doorde consumptie vanbesmet voedsel.25

DeWHOschatdatgriepwereldwijd tussende
290.000en650.000dodenper jaarbrengt.26

VolgensdeCDCstiervenvan1oktober2019tot1februari2020tenminste12.000mensenaan
degriep,enmogelijkwel30.000.Vanafhetseizoen2017-2018registreertdeCDCongeveer
61.000griepgerelateerdesterfgevallen inAmerika7

DeWHOschatookdat jaarlijksmeerdan3,5miljoenmensenwereldwijd
stervenalsgevolg vanwatergerelateerdeproblemen.Dit omvat ziektenzoals
tyfus, cholera, dysenterie enmalaria. Zemeldendatwereldwijdongeveer twee
miljardmensenbesmetwaterdrinken,wat jaarlijksnaar schatting485.000
doden tot gevolgheeft. 28

HetBureauvandeHogeCommissarisvoordeMensenrechtenvandeVerenigde
Natiesheeft in2018eenrapportuitgebrachtwaarinstaatdatelke30seconden
éénpersoonsterftdoorblootstellingaangiftigechemicaliën,wereldwijd.Ditkomt
neeropongeveer2,8miljoenwerknemersdieelk jaarsterven.29

Het in2017gepubliceerdeHumanRightsOfficeof theHighCommissionervandeVerenigde
Naties rapporteerde jaarlijksnaarschatting200.000acutevergiftigingssterfgevallenalsgevolg
vanhetgebruikvanpesticiden.Zeverklaarden,

“Gevaarlijkepesticidenbrengenaanzienlijkekostenmet
zichmeevoorregeringenenhebbencatastrofalegevolgen
voordegezondheidenhetpotentieelvoormensenrechten
schendingentegenboerenen landarbeiders,
gemeenschappendie indebuurtvan landbouwgronden
wonen, inheemsegemeenschappenenzwangere
vrouwenenkinderen.”30

Comorbiditeitenenanderemoordenaars
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In2019ontdektedeWereldgezondheidsorganisatiedatwereldwijd134
miljoen "bijwerkingen"zich jaarlijks voordoen inziekenhuizenvan lage-en
middeninkomenslanden, resulterend in2,6miljoensterfgevallen,waarbij de
meeste sterfgevallenverbandhoudenmeteenverkeerdediagnoseen/of
toedieningvan farmaceutischeproducten.31

DeWHOschatopnieuwdat jaarlijkswereldwijd7miljoen
mensenstervenalsgevolgvan luchtvervuilingdoor fijne
deeltjesdie leiden tot longkanker, hartaandoeningenen
luchtweginfectieszoals longontsteking.

Wetenschappersvanhet inDuitslandgevestigdeMax
Planck Instituut voorChemieenhetUniversitairMedisch
CentrumMainzhebbenop3maart2020eenstudie
gepubliceerd,waarinwordtgerapporteerddateenverlies
aan levensverwachtingalsgevolgvan luchtvervuiling
hoger isdanbij veel anderemoordenaarszoals roken,
infectieziektenofgeweld.

JohannesLelieveld,de instituutsdirecteurvanhetonderzoekzei:
“Luchtvervuilingovertreftmalariaalsoorzaakvanvroegtijdigoverlijden
meteen factor19;hetovertreftgeweldmeteen factor17enhiv/aids
meteen factor9.Geziendeenorme impactopdevolksgezondheiden
dewereldbevolking,zou jekunnenzeggendatonze resultatenwijzenop
eenpandemievan luchtvervuiling."32

VolgenseenonderzoekvanHarvardendeUniversiteit vanBirminghamzijn in2018wereldwijd
8,7miljoenmensenoverledenaan fossielebrandstoffen.

Een ander onderzoek vanHarvardweesuit dat 30% vande jaarlijkse sterfgevallen - aan
luchtvervuilinggerelateerde sterfgevallen, kanworden toegeschreven aandenatie India.
BovendiendeeldeThe Lancet, een Britsmedisch tijdschrift, eind2020een rapportwaarinwerd
opgemerkt dat luchtvervuiling eendirecte rol speeldebij vroegtijdige sterfgevallen in India, een
landmet eenbevolking vanmeer dan1,35miljardmensen.

Voor elke gerapporteerdeCovid-dode stierven3,5mensen aan luchtvervuiling. Dit is 356%
meer dandemeer dan2,4miljoenwereldwijdeCovid-sterfgevallen, eind februari en begin
maart in 2021.33

In2017rapporteerdeTheLanceteenwereldwijdestudievan40wetenschapperswaaruitbleek
datmeerdan1,5miljoenmensen inChinaelk jaar stervendoormilieuvervuiling.

ScienceDailymerkteopdatze in2018ontdektendat jaarlijks8,8miljoenmensenoverdehele
wereld stervenaan luchtvervuiling.34

Comorbiditeitenenanderemoordenaars
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Dehoofdonderzoeker vaneenstudie vandeUniversiteit vanCambridgeverklaarde: "Er is een
overlap indegezondheidsproblemendiezowel luchtvervuilingalsCOVID-19veroorzaken,die
verdermoetwordenonderzocht."35

Ophetmoment vandezepublicatie beginmei2021 rapporteertWorldometer36 36extra
sterftecijfers in eenpaar andere categorieën:

Sterfgevallen vankinderenonderde5 jaar zijn dit jaar iets
minder dan2.685.000
Meerdan109.000moeders stierven tijdensdegeboorte vaneenkind
42.698.000mensenwereldwijd zijn besmetmethiv/aids
Bijna594.000mensenzijn overledenaanhiv/aids
Meerdan2.900.000mensenzijn overledenaankanker
139.300 stiervenwereldwijd aanMalaria
Bijna1.766.000overledendoor roken
Ietsminder dan844.000mensenoverledenaan
alcoholgerelateerdeproblemen
379.000mensennamenhun levenenhebbenzelfmoordgepleegd

Bijna477.000 stiervendoor verkeersgerelateerdeongevallen

Bloombergmelddedit inmaart 2020over handdesinfecterendemiddelen:

“SommigealgemeenverkrijgbarehanddesinfecterendemiddelendieAmerikaanseconsumenten
vorig jaarhebbengekochtomcoronavirusinfectieaf teweren,bevattenhogeniveausvaneen
chemischestofwaarvanbekend isdatzekankerveroorzaakt, zobleekuiteenanalysevaneen
testbureau.”

“[We] Analyseerde260 flessenvan168
merkenenontdektedat17%vande
monstersdetecteerbareniveausvan
benzeenbevatte. Eenentwintig flessen,
of8%,bevattenmeerdan tweedelen
permiljoenbenzeen,een tijdelijk
verhoogd limietwatdeFoodandDrug
Administrationheeft vastgesteldvoor
vloeibarehanddesinfecterendemiddelen
omdekrapte indevoorraad te
verminderen.”37

Comorbiditeitenenanderemoordenaars
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Op20april 2021plaatsteCNNeen rapportmetde titel "Hetdesinfecterenvanoppervlakkenom
Covid tevoorkomen, vaakallemaal voordeshow,adviseertCDC."

“[De] CDCheeft vastgestelddathet risicovanoverdrachtviahetoppervlak laag isensecundair is
aandeprimaire routesvanvirusoverdrachtviadirect contactdruppelsenaerosolen. Indemeeste
situaties ishet reinigenvanoppervlakkenmetzeepofwasmiddel, ennietdesinfecteren,
voldoendeomhet tochal lage risicoopvirusoverdrachtviaoppervlakkenteverminderen.Het
desinfecterenvanoppervlakken ismeestalnietnodig, tenzij erdeafgelopen24uureenziekeof
iemanddiepositief is voorCovid-19 inhuis isgeweest."
-VincentHill,HoofdvandeafdelingWaterborneDiseasePrevention.

Hillzeiook,

"Hetopvoerenvaneenshow[omschoon temakenen tedesinfecteren]kanwordengebruiktom
menseneengevoel vanveiligheid tegevendatzewordenbeschermdtegenhet virus,maardit
kaneenvalsgevoel vanveiligheidzijn, als anderepreventievemaatregelenzoalshetdragenvan
maskers, fysiekeafstand,enhandhygiënewordenniet consequentuitgevoerd.̓ ʼ

Hetkanerookvoorzorgendatmensenminderbehoeftevoelen
omdeel tenemenaandezeanderepreventiemaatregelen.

Openbareonderzoekenwijzenuitdatsommigemensen
opzettelijkdesinfecterendemiddelendrinken, inademenofhun
huidbesproeien,zonder tebegrijpendathetgebruikvan
ontsmettingsmiddelenopdezemanierernstigeschadeaanhun
lichaamkantoebrengen.

Negentienprocentwast voedselproductenmetbleekmiddel,watkan leiden totdeconsumptie
vanbleekmiddeldatnietwordtafgewassen,wathet lichaamkanbeschadigenomdat
bleekmiddelgiftig is.Achttienprocentgebruiktehuishoudreinigeropdeblotehuid,diedehuid
kanbeschadigenenhuiduitslagenbrandwondenkanveroorzaken.” 38

Comorbiditeitenenanderemoordenaars
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KOCH̓SPOSTULATES
Op20 februari 2020brachtdeNewEngland Journal ofMedicineeen rapportuit
metde titel “eennieuwCoronavirus vanpatiëntenmetpneumonie inChina,
2019”. 39 Indezestudiedie inhet Journalwerdgepubliceerd, steldenzedit in
hunslotparagraaf: “Hoewelonzestudieniet voldoet aandeveronderstellingen
vanKoch,onzeanalyses leverenbewijsdat2019-nCoVbetrokken isbij de

uitbraakvanWuhan.”

De studie verwijst naar 'Koch's postulaten'.Wie is Kochenwatpostuleerdehij?

RobertKochwerdgeboren in1843en leefde tot1910.Hijwaseenartsen
microbioloogvanDuitseafkomst.

VolgenseenWikipedia-beschrijving,40

“Alsdeontdekker vandespecifiekeveroorzakers vandodelijke
infectieziekten,waaronder tuberculose, choleraenmiltvuur,wordthij
beschouwdalseenvandebelangrijkstegrondleggers vandemoderne
bacteriologie.Alszodanigwordthij indevolksmonddevader vande
microbiologiegenoemd (metLouisPasteur), enalsdevader vande
medischebacteriologie. Zijnontdekkingvandemiltvuurbacterie (Bacillus
anthracis) in1876wordtbeschouwdalsdegeboortevandemoderne
bacteriologie.Zijnontdekkingen leverdendirectbewijzenvoorde
kiemtheorievanziektenendewetenschappelijkebasis vande
volksgezondheid.”

Daarnaast vondKochnieuweapparatenenpraktijkenuit ophetgebiedvanmicrobiologie.
BovendienmerktdeWikipedia-beschrijvingdit ookop:

“DemethodendieKoch indebacteriologiegebruikte, leiddentotde totstandkomingvaneen
medischconceptdatbekendstaatalsdepostulatenvanKoch,vieralgemenemedischeprincipes
omderelatievanpathogenenmetspecifiekeziektenvast testellen.Hetconceptwordt inde
meestesituatiesnogsteedsgebruiktenbeïnvloedt latereepidemiologischeprincipeszoalsde
BradfordHill-criteria. Ervolgdeeengrotecontroverse toenKochtuberculineontdektealseen
medicijn tegentuberculose,waarvanbewezenwasdathetnieteffectiefwas,maardatnazijndood
werdontwikkeldvoordediagnosevantuberculose.Voorzijnonderzoeknaar tuberculoseontving
hij in1905deNobelprijsvoordeFysiologieofGeneeskunde.Dedagdathijdeontdekkingvande
tuberculosebacterieaankondigde,wordt24maartdoordeWereldgezondheidsorganisatiesinds
1982elk jaaruitgeroepentot "Wereldtuberculosedag".

Zoals vermeld indit overzicht vanzijn leven, ontwikkeldeKochvier verschillendepostulaten
voor virologie enziekte, die vandaagdedagnogsteedswordenbeschouwd, volgensdeNew
England Journal ofMedicine.
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Zijnpostulaten41zijnals volgt:

1.Hetmicro-organismemoetwordengeïdentificeerdbij allepersonendiedoor
deziektewordengetroffen,maarnietbij gezondepersonen.

2.Hetmicro-organismekanuit het zieke individuwordengeïsoleerden in
cultuurwordengekweekt.

3.Wanneerhetgekweektemicro-organisme ineengezond individuwordt
geïntroduceerd,moethet ziekte veroorzaken.

4.Hetmicro-organismemoet vervolgensopnieuwwordengeïsoleerdvande
experimentelegastheer en identiekwordenbevondenaanhetoorspronkelijke
micro-organisme.

Dus, volgensdeNewEngland JournalofMedicine,heeftCovid-19depostulatenvanKoch
gefaald.

Zoals indevorigeparagrafenal vermelddoor artsen,gezondheidstijdschriftenendemedia; het
eerstepostulaat faalt omdat er tallozeberichtenzijndatCovid-19alleenbij geïnfecteerden
wordtgevonden, terwijl vangezondepersonen is vastgestelddat zehet virushebbenvanwege
antilichaammonsters en tests,maarnietwistendat ze in contactwarenmetCovid, of enige
symptomenontwikkeld.Hierdoor ispostulaatdrieookmislukt, omdat eropnieuwverschillende
gevallenzijngemeldwaarbij degeïnfecteerdengeensymptomenof tekenenvan infectie
vertoonden.

Covid-19faaltookinhet tweedepostulaat.Covid isvolgenseenCDC-documentnooitecht
geïsoleerd(zievolgendeparagraafvoorverdereuitleg).Alshetonderwerpvervolgensniet is
geïsoleerd, ishetvierdepostulaatnietvantoepassing.
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Op13november2020tweetteElonMusk, eenvande rijkstemannen terwereld,dit:

"Er is ietsextreemnepaandehand.Vandaagvierkeergetestopcovid.Twee testenwaren
negatief, tweepositief. Zelfdemachine,zelfde test, zelfdeverpleegster. Snelleantigeentest van
BD.”

Indecember2020testteMichael Schnedlitz, een lidvanhetOostenrijkseFPÖ-parlement, een
kopje frisdrankCoca-ColameteenPCR-test, eenvande testsdiewordtgebruiktomtebepalen
of iemandCovid-19-positief isofniet.Tot verbazingvanzijncollega's inhetparlementkwamde
colapositief terug.Schnedlitzstelde toennadrukkelijkdit:42

“...Ukuntzienhoewaardeloosenmisleidenddezemassatestszijn.

Hetbewijs isoverweldigend, tebeginnenmetdeabsoluutabsurde
massatestendiemomenteelwordenuitgevoerd,dienietsmeerzijndaneen
grootschaligeherverdelingvantientallenmiljoeneneuro'saanbelastinggeld
vandebevolking...hetkanzonietdoorgaan."

Hij voegdeerdestijdsookopzijnFacebook-paginaaan toe: “Demassatests
ophetcoronaviruszijnwaardeloos!Datbleekookuit eensimpel
experiment inhetparlement,waarbij colaeenpositief resultaatkreeg!Maar
juist voordeze testsgeeftdeze regering tientallenmiljoenenaan
belastinggelduit.”

Testmaatregelen
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Halverwege januari2021werdgemelddatduizenden
containersmet ijspositiefwarengetestopCovid-19 inChina.
Volgenseenrapport vanAssociatedPresswerdenminderdan
30.000dozen indepartij niet verkochtaanconsumenten,
maarvolgensChinese functionarissenwarennaarschatting
meerdan4.800containersbesmet.43

Duswaaromheeft ElonMuskhetgevoel gehaddat er iets "neps" aandehand is; samenmeteen
Oostenrijksparlementsliddatde tests "waardeloos"noemtenklaagtoverwathij beschouwtals
verspildebelastingdollars; ende lekkere ijsdessertswatpositief is getest?

In2020brachtdeCDCeenofficieeldocumentuitmetdetitel “CDC2019NovelCoronavirus (2019-
nCoV)Real-TimeRT-PCRDiagnosticPanel.” 44 Oppagina39vanhetdocument legtdeCDCdeze
verklaringaf:

“DeanalytischegevoeligheidvandeRT-PCR-assays inhetCDC
2019NovelCoronavirus (2019-nCoV)Real-TimeRT-PCR
DiagnosticPanelwerdbepaald in 'detectie limietonderzoeken'.
Aangezienermomenteelgeengekwantificeerdevirus-isolaten
vande2019-nCoVbeschikbaarzijn,werdentestendiezijn
ontworpenvoordedetectievanhet2019-nCoV-RNAgetest
metgekarakteriseerdevoorraden invitrogetranscribeerdRNA
vanvolledige lengte (N-gen;GenBank-toetreding:
MN908947.2)vanbekendetiter (RNA-kopieën/μL)verrijktmet
eenverdunningsmiddelbestaandeuiteensuspensievan
menselijkeA549-cellenenviraal transportmedium(VTM)om
hetklinischemonsterna tebootsen.”

Dezinomoptemerken is: "Aangezienermomenteelgeengekwantificeerdevirusisolatenvande
2019-nCoVbeschikbaarzijn..."DitbevestigtdeanalysevandeNewEngland JournalofMedicine,
datCovid-19niet voldoetaandepostulatenvanRobertKoch-nummer twee faaltomdatergeen
isolaat vanhetviruszelf,watbetekentdatnummervierook faalt.

HetzelfdeCDC-documentzegtditookoppagina3:

“SARS-CoV-2-RNAisoverhetalgemeendetecteerbaar inmonstersvandebovensteenonderste
luchtwegentijdens infectie.Positieveresultatenwijzenopeenactieve infectiemetSARS-CoV-2,
maarsluitenbacteriële infectieofgelijktijdige infectiemetanderevirussennietuit.Het
gedetecteerdeagens ismisschiennietdedefinitieveoorzaakvandeziekte.”

Devolgendealineaopdezelfdepaginazegt:

“NegatieveresultatensluiteneenSARS-CoV-2-infectienietuitenmogennietwordengebruiktals
enigebasisvoorbehandelingofanderebeslissingenoverpatiëntbeheer.Negatieveresultaten
moetenwordengecombineerdmetklinischeobservaties,patiëntgeschiedenisenepidemiologische
informatie."

Testmaatregelen
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Op20 januari2021deeddeWHOdevolgendeuitsprakenoverCovid-testenendePCR-tests:45

“WHOherinnert IVD-gebruikerseraandat
ziekteprevalentie (overhand)devoorspellende
waardevan testresultatenverandert; naarmatede
ziekteprevalentieafneemt,neemthet risicoopvals-
positieven toe.Ditbetekentdatdekansdateen
persoondieeenpositief resultaatheeft (SARS-CoV-
2gedetecteerd) echtbesmet ismetSARS-CoV-2,
afneemtnaarmatedeprevalentie (overhand)
afneemt,ongeachtdegeclaimdespecificiteit.”

“WHO-richtlijnenDiagnostische testsvoorSARS-CoV-2stellendateenzorgvuldige interpretatie
vanzwakpositieve resultatennodig is.Decyclusdrempel (Ct)dienodig isomhetvirus te
detecteren, isomgekeerdevenredigmetdeviralebelastingvandepatiënt.Alsde testresultaten
nietovereenkomenmetdeklinischepresentatie,moeteennieuwmonsterwordengenomenen
opnieuwwordengetestmetdezelfdeofeenandereNAT-technologie.”

In1993kreegeenmanmetdenaamKaryMulliseenstukvan
deNobelprijsvoorscheikundevoorzijnuitvindingvande
PCR-test.Hij staatbovendienbekendomhet in twijfel trekken
vandeaids/hiv-consensus inde jaren '90.46

Mullisstierf inaugustus2019.

Mullis,in eenouder interview, aaneenpubliekuitgelegd in
een ʻVraagenAntwoordʼ ʻQ&Aʼoverdemogelijkhedenvan
zijn PCR-test.47Hesaid:

“...MetPCRkun je, als jehetgoeddoet,bijnaalles in iedereenvinden.Hetbegint je te laten
geloven inhet soortboeddhistische ideedatalles inalhetanderezit, toch?Wantals jeéénenkel
molecuulkuntversterken tot ietsdat jeechtkuntmeten,watPCRkandoen,danzijnermaarheel
weinigmoleculenwaarvan jeernietminstenséén in je lichaamhebt.”

“PCRstaatdaar losvan,het isgewooneenprocesdatwordtgebruiktomheel veel van iets te
maken.Dat iswathet is.Hetvertelt jenietdat jeziekbent ,enhetvertelt jenietdatdeuitkomst
ervan jeechtpijnzoudoenof ietsdergelijks.”

Testmaatregelen

“DemeestePCR-assayszijngeïndiceerdalshulpmiddelbij dediagnose,daarommoeten
zorgverlenerselk resultaat incombinatiemetde timingvandebemonstering,hetmonstertype,
de testspecificaties, klinischeobservaties,degeschiedenisvandepatiënt,debevestigdestatus
vaneventuelecontactenenepidemiologische informatie inoverwegingnemen. ”
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Mulliswasookeencriticus vanDr.Anthony Fauci. In eenapart video-interview 48watergens in
de jarennegentig lijkt tezijngefilmd), hadhij destijdsdit tezeggenover Fauci:

“MannenalsFaucigaanophetpodiumstaanenbeginnentepraten,weet je,hijweeteigenlijk
nergens ietsvanen ikzoudat recht inzijngezichtzeggen.Niets.Demandenktdat jeeen
bloedmonsterkuntnemenenhet ineenelektronenmicroscoopkuntstekenenalsereenvirus in
zit,weet jehet.Hijbegrijptgeenelektronenmicroscopieenhijbegrijptgeengeneeskundeenhij
zouniet ineenpositiemoetenzijnzoalshij zichbevindt.

Demeestevandiekerels aande topzijngewoon totale
administratievemensenenzewetenniets vanwater inhet lichaam
omgaat.Weet je, die jongenshebbeneenagenda, endat isniet
watwezoudenmoetenwillendatzehebben,namelijkdatwij hun
ervoorbetalenomopdeeenofanderemanier vooronze
gezondheid tezorgen.Zehebbeneensoortpersoonlijkeagenda.
Zeverzinnenonderweghuneigenregels.Zeveranderenzewanneer
zewillen.Enzezijnzelfvoldaan,zoalsTonyFaucihetnietergvindt
omoptelevisie tekomenvoordemensendiezijnsalarisbetalenen
recht indecamera liegen.”

Op16 juli 2020verklaardeStatnews.comditoverdeCovid-testmaatregelen:

“DeVSzouden$75miljardmoeten investerenomhunernstiggebrekkigesysteemvan
diagnostisch testenvoorCovid-19te repareren,volgenseentweeledigecommissievanexperts
uitde industrie, investeerders,wetenschappersenvoormalige federale
gezondheidsfunctionarissen,samengestelddoordeRockefellerFoundation.”49

Op29augustus2020publiceerdedeNewYorkTimeseenkop
metde titel “UwCoronavirus-test ispositief.Misschienzouhetniet
zomoetenzijn."DeTimesanalyseerdegegevensverzamelduitNew
York,MassachusettsenNevadaenconcludeerdedat "tot90procent
vandemensendiepositief testten,nauwelijkseenvirusdroeg." 50

DevolgendemaandbrachtdeNewYorkTimeseenander
rapportuitwaarindeeffectiviteit vandePCR-tests in twijfel
werdgetrokken.Onderzoeksjournalist JonRappoport
schreef: "COVID-19'sPCR-test toonteenoverweldigend
aantal valsepositievenen is inwezenwaardeloos." 51

Mr. Rappoportzeidaarna:

“Dewaarheid isdatdePCR-testgeenenkelbetrouwbaargetal
kanproducerendataangeefthoeveel viruseenpersoonbij
zichheeft.Veel,weinig,hetmaaktnietuit.”

Testmaatregelen
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“HetprobleemlijktdeballongevoeligheidvandePCR-test tezijn.Het iszogevoeligdathet
onbeduidendekleine,kleinehoeveelhedenvirusoppiktdieeenvlonietkunnenschaden-enhet
noemtdezehoeveelheden 'positief'.Daaromwordenmiljoenenmensenbestempeldals 'positief/
geïnfecteerd' diezoweinigvirusbij zichhebbendathenof iemandmetwieze in contact komen
geenkwaadzouoverkomen."

Innovember2020gafdemanRappoportopnieuwzijnmeningoverde toegepaste
testmaatregelen:

“DeCOVID-waanzin isvoorbij,uitelkaargeblazen...Rokendpistool. Jackpot.Rechtuitdemond
vanhetpaard.Rechtstreeksvandemanwaarvanons isvertelddathijdenummeréénCOVID-
expert indenatie is.WatFaucizegt isdegoudenwaarheid...

Op16juli2020,podcast, 'ThisWeek inVirology:'TonyFaucimaakteenpuntdoor tezeggendatde
PCRCOVID-testnutteloosenmisleidend iswanneerdetestwordtuitgevoerdbij35cycliofhoger.
Hijzei: '... als jedetest [uitvoertbij]eencyclusdrempelvan35ofmeer... isdekansdathet replicatie
zeker is [ookbekendalsnauwkeurig]minuscuul...je kuntbijnanooit eenviruskweken [eenecht
positief resultaatdetecteren]uit eencyclus van37drempelsofmeer... zelfsbij 36.'”

“Wat Faucinietopdevideozei, is: deFDA,diede test vooropenbaargebruikautoriseert, beveelt
aandatde test tot40cyclimoetwordenuitgevoerd.Niet35. (Dit kanwordenbevestigdopde
CDC-website).Daaromdoenalle laboratoria indeVSdiedeFDA-richtlijnvolgen,bewustof
onbewustmeeaan fraude. Fraudeopmonsterlijkniveau,want...Het totaalaantalCOVID-gevallen
inAmerika–dat isgebaseerdopdetest– iseengrove leugen. (EU-nietanders)De lockdownsen
anderebeperkendemaatregelenzijngebaseerdopdeze frauduleuzezaaknummers.

Laatme jeditnogeenkeeruitleggen.Faucizegtdatde testnutteloos iswanneerdezewordt
uitgevoerdmet35cycliofhoger.DeFDAzegtde test tot40cycliuit tevoerenomtebepalenof
hetviruser is.Dit isdemisdaad ineennotendop.” 52

Op18augustus2020plaatsteMedRxiv, "TheReprint Server forHealth
Sciences", eenstudiemetde titel "DiagnosevanCOVID-19-infectie:het
gevaar van teveel vertrouwenoppositieve testresultaten."53Destudie
steldedit:

“GegevensoveropPCRgebaseerdetestsvoorvergelijkbarevirussen
tonenaandatopPCRgebaseerdetestsvoldoendefout-positieve
resultatenopleverenompositieveresultatenzeeronbetrouwbaarte
makenineenbreedscalavanpraktijkscenario's.Ditheeftklinische
implicatiesencasemanagement-implicatiesenbeïnvloedteenreeks
epidemiologischestatistieken,waaronderdeasymptomatischeratio,
prevalentieenziekenhuisopname-ensterftecijfers.”

Eenpaardagen laterplaatsteUSATodaydezekop: “Onnauwkeurige resultatenvansnelleCOVID-
19-testsgevenaanleiding totbezorgdheidoverwijdverbreidescreening.”54

Testmaatregelen
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Dr.RobertH. Schmerling,Universitairhoofddocentgeneeskunde
aandeHarvardMedical School, schreefop10augustus2020:
"Helaas ishetnietpreciesduidelijkhoenauwkeurigeenvandeze
tests is."55

Op6Oktober,2020,Dr.MikeYeadon,devoormaligeChief
ScienceOfficervanhet farmaceutischebedrijf Pfizer,deedde
volgendeverklaringoverdeCovid-tests:

“Bijnaalle tests voorCOVIDzijn vals-positieven... Zonderde
testgegevensdie jedehele tijd van tvkrijgt, zou je terecht
concluderendatdepandemievoorbijwas,want er isniet veel
gebeurd.Natuurlijkgaanmensennaarhet ziekenhuis, inhet
herfstgriepseizoen...maar er isgeenwetenschapdie suggereert
dat er een tweedegolf zoumoetenkomen."56

Op27november2020onthuldeeenonderzoeknaardeCovid-testmaatregelen,getiteld
"Externepeer reviewvandeRTPCR-testomSARS-CoV-2tedetecteren,10grote
wetenschappelijke tekortkomingenopmoleculair enmethodologischniveau:gevolgenvoor
fout-positieve resultaten", verklaarde :57

“Nochdegepresenteerde test, nochhetmanuscript zelf voldoet aandeeisenvooreen
aanvaardbarewetenschappelijkepublicatie. Verderwordenernstigebelangenconflictenvande
auteursniet vermeld.Tenslottebetekentdezeerkorte tijdspanne tussen indieningen
acceptatie vandepublicatie (24uur) dathiergeensystematischpeer review-proces is
uitgevoerd, of vanproblematischslechtekwaliteit.We leverenovertuigendbewijs van
verschillendewetenschappelijke tekortkomingen, foutenengebreken.”

Eind januari 2021melddeWebMDhet
gebruik van anale uitstrijkjes om te testen
opCovid-19.

“Westellenanaleuitstrijkjes voor alshet
potentieel optimalemonster voor SARS-
CoV-2-detectie voordeevaluatie van
ontslaguit het ziekenhuis vanCOVID-19-
patiënten”, zegtLi Tongzeng, adjunct-
directeur vandeafdelingademhalings-en
infectieziektenvanhet BeijingYouan
Hospital.58

Testmaatregelen
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Inmei 2021melddehet tijdschriftNatureConnectionsdat deUniversity of Illinois eennieuwe
test heeft ontwikkeldwaarvanwordt gezegddatdeze veel nauwkeuriger is ende resultaten
veel sneller oplevert dandegebruikelijke testmaatregelendie eerstwerdengebruikt.

“Wehebbeneensnelle, zeergevoeligeennauwkeurige test
ontwikkeldeneendraagbaarapparaatopbatterijenvoorCOVID-19-
testsdatoveral enaltijdkanwordengebruikt”, zegtHuiminZhao,
hoogleraar chemischeenbiomoleculaireengineering.

De testwordtdeScalable andPortableTesting (SPOT)genoemd,wat
$78zoukostenomtemakenen$7pergebruik voorde
chemicaliënenbenodigdhedendienodigzijnomde test uit te
voeren.

DeontwerperszeggendatSPOT inelkmonstermeerderevirusgenen
kandetecteren.

“Opbasis vandegegevensdie inde literatuur zijngerapporteerd, is
denauwkeurigheid vanonze test vergelijkbaarmetof beter dandie
vanandere SARS-CoV-2-tests.”

“Wezijngeïnteresseerd inhet verkennenvandeze technologie voordedetectie vanandere
ziekten. Eenbelangrijk voordeel vandeze technologie isdemogelijkheidomtemultiplexen,dus
inprincipekunnenwemethetzelfdeapparaat veel virussen tegelijkdetecteren.”59

Testmaatregelen



Temperatuurcontroles
Dithoofdstuk iseenkorteuitbreidingvande testmaatregelenuithet vorige
hoofdstuk,maar richtzichdirectopdeapparatendiewordengebruiktomde
temperatuur te controlerenmet,omtebepalenofeenpersoonkoortskan

hebben,hetgenoemdesymptoomvanCovid-19.

Mediomei2020rapporteerdeCBSovereenverklaringvandeFoodandDrugAdministration
(FDA),diede technologiegoedkeurdevoorapparatenencamera'sdiewarmtedetecterenenhet
potentieel voorCovid-gevallen, vaakgebruikt sindshetpandemoniumbegon-zeidemetingen
vanexternecamera's "kunnenwordenverstoorddoorvele factoren,waaronderhoofdbedekking,
omgevingenpositioneringophetvoorhoofd."60

Temperatuurcontroles
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Op18Augustus,2020,Dr.AnthonyFauciverklaardedatde temperatuurcontrolesniet
betrouwbaarzijn:

“Wehebbenbij deNIHontdektdathet veel, veelbeter isommensengewoon teondervragen
wanneerzebinnenkomenen tijd tebesparenomdatde temperaturenvaaknotoir onnauwkeurig
zijn.”61

Medioseptember0f2020verteldeeenexpertophetgebiedvan infectieziektenaande Johns
HopkinsUniversity SchoolofMedicine,Dr.DavidThomas,deNewYorkTimesdatdeze
temperatuurcontrolesgelijk staanaan "deolie latencontrolerenvoordatuopeen langeautorit
gaat". . Je voelt jeerbeterdoor,maarhetweerhoudt jeerniet vanomdeauto tevernielenof te
voorkomendatdebandeneraf vallen.Hetzal je reiserniet veiligeropmaken.”62

ÖnderErgönül,devoorzitter van infectieziektenaandeKoçUniversity SchoolofMedicine in
Istanbul, verteldeQuartzdatde temperatuurcontroles "vervelendmaarminimaal effectief" zijn.63
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Gezichtsmaskers en bedekkingen
GezichtsmaskerszijneenvandemeestbesprokenonderwerpenronddeCovid-
crisis.Het iseencontroversieelonderwerpgeweestdatgepolitiseerd ismet
bijvoorbeelddebeidemeest recenteAmerikaansepresidentendienaarhen

verwijzenals 'patriottisch'.

“Wezijnverenigd inonze inspanningenomhetonzichtbarechina-virus teverslaan, enveel
mensenzeggendathetpatriottisch isomeengezichtsmasker tedragenals jegeensociale
afstandkuntnemen.Er isniemandpatriottischerdan ik,uwfavorietepresident!”–President

DonaldJ. Trump 64

"Hetdragenvaneenmasker isgeenpolitiekstatement-het is eenpatriottischeplicht."-
PresidentJosephBiden 65

Dezesectiezal feitenenmeningenvanveleartsen,politici enandere
gezondheidsinstitutenen tijdschriftenpresenteren.

Op8maart2020deelde ʻCBS'60Minutes̓ eenvideometDr. Fauciwaarinhij zijnhuidige
gevoelensovergezichtsmaskers inAmerikauitlegde:

“Demaskerszijnbelangrijkvoor iemanddiebesmet isomte
voorkomendatze iemandandersbesmetten.

Als jemensenzietennaar filmskijkt inChina,Zuid-Koreaofwat
danook,dandraagt iedereeneenmasker.Opditmoment
zoudenmensen indeVerenigdeStatennietmetmaskers
moetenrondlopen.

Opditmomentzoudenmensendatnietmoetendoen-er is
geenredenommeteenmasker rondte lopen.Wanneer je
midden ineenuitbraakzit, kanhetdragenvaneenmasker
ervoorzorgendatmensenzicheenbeetjebetervoelen,enhet
kanzelfseenspetterblokkeren,maarhetbiedtnietdeperfecte
beschermingdiemensendenkendathet is; envaakzijner
onbedoeldegevolgen:mensenblijvenaanhetmaskerprutsen,
zeblijvenhungezichtaanraken.

Als jeaanmaskersdenkt,moet jedenkenaanzorgverlenersdiezenodighebben,enaanmensen
dieziekzijn.Demensen,als jenaarde filmsvanhetbuitenlandkijkt, en jeziet85%vandemensen
maskersdragen,dat isprima,- ikbenerniet tegen, als jehetwiltdoen, isdatprima.-Hetzou
kunnen leidentoteentekortaanmaskersvoordemensendiehetechtnodighebben.” 66
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IetsmeerdaneenweekvoordatFaucidat interviewhad,plaatste chirurg-generaal, vice-
admiraal JeromeAdamsdit opTwitter:

“Serieusmensen-STOPMETHETKOPENVANMASKERS!ZezijnNIET
effectief omtevoorkomendathetgrotepubliek#Coronavirusoploopt.”67

Op31maartzeiAdamsookdit:

“Degegevens tonengeen [enige effectiviteit:]Wat de
Wereldgezondheidsorganisatie endeCDCdeafgelopendagenhebben
bevestigd, is dat zehet algemenepubliekniet aanbevelenommaskers
tedragen.Het onjuist dragen vaneenmasker kanuw risicoophet
krijgen vanziekten juist vergroten.” 68

EendagvoordatAdamsdieverklaringaflegde, verklaardeDr.MikeRyanvande
Wereldgezondheidsorganisatiedit:

“Er isgeenspecifiekbewijsomtesuggererendathetdragen
vanmaskersdoordemassalebevolkingeenbepaald
voordeelheeft – in feite is er enigbewijsdathet
tegenovergesteldesuggereert.” 69

Eenpaardagen later zeiRyan iets andersover
gezichtsmaskers:

“Wekunnenzekeromstandighedenzienwaarinhetgebruik
vanmaskers, zowel zelfgemaakteals stoffenmaskers, op
gemeenschapsniveaukanhelpenbij eenalgeheel alomvattendantwoordopdezeziekte.”70

HoewelDr. Ryanzijn standpunt veranderde, verklaardedeWHOdevolgendemaand,op4mei,
dit officieel:

“Er ismomenteelgeenbewijsdathetdragenvaneenmasker (medischeof andere soorten)door
gezondepersonen indebrederegemeenschapsomgeving, inclusiefuniverselemaskeringvande
gemeenschap, kanvoorkomendatzewordengeïnfecteerdmet respiratoire virussen,waaronder
COVID-19.”71

Eenvolksgezondheidsspecialist voordeWHO,Dr.April Baller,gafhaarmeningoverhetdragen
vangezichtsmaskers:

“Alsugeensymptomenheeftzoalskoorts,hoestenof loopneus,hoeftugeenmasker tedragen.
Maskersmogenalleenwordengebruiktdoorgezondheidswerkers, verzorgersofdoormensendie
ziekzijnmetsymptomenvankoortsenhoesten.”72

Inmei2020brachtdeCDCeenofficiële studieuitmetde titel "Niet-farmaceutischemaatregelen
voorpandemischegriep inniet-gezondheidszorginstellingen-persoonlijkebeschermendeen
milieumaatregelen."Dezestudieonderzochtgegevensoverdeoverdracht van inhet
laboratoriumbevestigde influenza

Gezichtsmaskersenbedekkingen



25

enverschillendepreventievemaatregelen, zoalshandhygiëne,oppervlakte-enobjectreiniging
enhetdragenvangezichtsmaskers.DeCDCverzamelde informatie van1946 tot27 juli 2018.73

Hier iseendeel vanwatdeCDContdekte:

“Ingepooldeanalysevondenwegeensignificantevermindering
vande transmissievangriepdoorhetgebruikvan
gezichtsmaskers.”

“Tweestudies inuniversitaireomgevingenbeoordeeldende
effectiviteit vangezichtsmaskersvoorprimairebescherming
doorde incidentievan laboratoriumbevestigdegrieponder
studentenvanstudentenhuizengedurende5maandente
volgen.Dealgeheleafnamevan IAZof laboratoriumbevestigde
gevallenvan influenza indegezichtsmaskergroepwas ingeen
vanbeideonderzoekensignificant.”

“Geenvandeonderzoekenbij huishoudens rapporteerdeeensignificanteafnamevan
secundaire, laboratoriumbevestigde influenzavirusinfecties indegezichtsmaskergroep.”

“Medischewegwerpmaskers (ookbekendalschirurgischemaskers)zijn loszittendeapparatendie
zijnontworpenomdoormedischpersoneel tewordengedragenomonbedoeldebesmettingvan
wondenvanpatiëntentebeschermenenomdedrager tebeschermentegenspattenofspraysvan
lichaamsvloeistoffen.Er isbeperktbewijsvoorhuneffectiviteitbijhetvoorkomenvande
overdrachtvanhet influenzavirus,hetzijwanneerhetwordtgedragendoordegeïnfecteerde
persoonvoorbroncontrole,hetzijwanneerhetwordtgedragendoorniet-geïnfecteerdepersonen
omdeblootstelling teverminderen.Onzesystematischereviewvondgeensignificanteffect van
gezichtsmaskersopdeoverdrachtvan laboratorium-bevestigdegriep.”

“Erzijnnogweinigonzekerheden indepraktijk vanhetgebruikvangezichtsmaskers, zoalswie
hetmaskermoetdragenenhoe langhetmoetwordengebruikt.”

“Wehebbengeenbewijsgevondendatgezichtsmaskersvanhet chirurgische typeeffectief zijn in
het verminderenvandoor laboratoriumonderzoekbevestigdegrieptransmissie,hetzijwanneer
zewordengedragendoorgeïnfecteerdepersonen (broncontrole)ofdoorpersonen inde
algemenegemeenschapomhungevoeligheid teverminderen.Maarnetalsbij handhygiëne
zoudengezichtsmaskerswellichtdeoverdrachtvanandere infectiesverminderenendaarom
waardevolzijnbij eengrieppandemiewanneerdegezondheidszorgwordtuitgerekt."

CambridgeUniversityPressmeldde in2010dezeverklaringoverhetgebruikvan
gezichtsmaskersvoordeN1H1-uitbraak:

"Influenzavirussencirculerenelk jaaroverdehelewereld." Bovendienhebben "veel
nationale en internationalegezondheidsinstantieshetgebruik vangezichtsmaskers
aanbevolen tijdensdegriepA (H1N1)pandemievan2009", endat er 'zijn'minder
gegevensomhetgebruik vanmaskersof ademhalingstoestellen teondersteunen,
ombesmetting te voorkomen."74

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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In 2008werdeenstudiegepubliceerdmetde titel "voorlopig
rapport overdoor chirurgischmasker veroorzaaktedeoxygenatie
tijdensgroteoperaties".De samenvatting vande conclusie
luidde:

“Gezienonzebevindingennemendepolsslagvandechirurg toe
ennemendeSpO2afnaheteersteuur.Dezevroegeverandering
inSpO2kantewijtenzijnaanhetgezichtsmaskerofde
operationelestress.Aangezieneenzeerkleineafnamein
verzadigingopditniveaueengroteafnamevanPaO2
weerspiegelt,kunnenonzebevindingeneenklinischewaarde
hebbenvoordegezondheidswerkersendechirurgen.”75

RainaMacIntyre,eenprofessor aandeSchoolof PublicHealthandCommunityMedicineaande
Universiteit vanNewSouthWales, voerde in2015eenonderzoekuitmetde titel: "Een
gerandomiseerdeclusterproef vanstoffenmaskers in vergelijkingmetmedischemaskersbij
gezondheidswerkers."Dit iswat er indie studiewerdgevonden:
“Dezestudie isdeeerste randomcontrol trial (RCT)vanstoffenmaskersenderesultaten
waarschuwentegenhetgebruikvanstoffenmaskers.Dit iseenbelangrijkebevindingvoor
degezondheidenveiligheidophetwerk.
Vochtretentie, hergebruikvanstoffenmaskersenslechte filtratiekunnen
leiden toteenverhoogdrisicoop infectie.Verderonderzoek isnodigomhet
wijdverbreidegebruik vanstoffenmaskerswereldwijd te informeren.Als
oorzorgsmaatregel zoudenstoffenmaskersechternietmoetenworden
aanbevolenvoorHCW's,metname insituatiesmeteenhoogrisico, ende
richtlijnenmoetenwordenbijgewerkt."67

InOktober2016,Dr. JohnHardie,eenartsdiealmeerdan30 jaardebestrijdingvan
infectieziektenonderzoektenbestudeert,heeftzijnstudie "Waaromgezichtsmaskersniet
werken:eenonthullenderecensie",gepubliceerddoordeOralHealthGroup inCanada.Hier
iseendeel vanwathij zei:

“Aangezienhunoorspronkelijke
doel hoogst twijfelachtig is, zouhet
geenverrassingmoetenzijndat het
vermogenvangezichtsmaskersom
als ademhalingsbeschermings-
middelen te fungerennuhet
onderwerp is van intensief
onderzoek.

Hoegoedeenmaskerzichook
aanpastaandevormvan iemands
gezicht,het isnietontworpenom
een luchtdichteafsluiting rondhet
gezicht tecreëren.

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Maskerspassenzitten vrij losjesmet eenaanzienlijkeopening langsdewangen, rondde
neusrugen langsdeonderkant vanhetmaskeronderdekin.Dezeopeningenbiedengeen
adequatebeschermingomdatzededoorgangvan lucht enaerosolenmogelijkmakenwanneer
dedrager inademt.

Traditioneelwordengezichtsmaskersaanbevolenomdemondenneus tebeschermentegende
'druppel'-routevan infectie, vermoedelijkomdatzehet inademenvanrelatiefgrotedeeltjeszullen
voorkomen.Hunwerkzaamheidmoetopnieuwwordenonderzocht inhet lichtvanhet feitdat
aerosolendeeltjesbevattendievelemalenkleinerzijndan5micron.”77

Op18mei2020gafDr.RussellBlaylock,eengecertificeerdeneurochirurg,zijnbeoordelingover
gezichtsmaskering:

“Watbetreftdewetenschappelijkeondersteuningvoorhetgebruikvan
gezichtsmaskers, concludeerdeeen recentzorgvuldigonderzoekvande
literatuur,waarin17vandebesteonderzoekenwerdengeanalyseerd,dat
'geenvandeonderzoekeneensluitende relatie aantoonde tussenhetgebruik
vanmaskers/ademhalingstoestellenenbescherming tegengriepinfectie.”

“Houder rekeningmeedatergeenonderzoekenzijngedaanomaan te tonen
dateenstoffenmaskerofhetN95-maskerenigeffectheeftopdeoverdracht
vanhetCOVID-19-virus.”

“Verschillendeonderzoekenhebben inderdaadsignificanteproblemengevondenmethetdragen
vanzoʼnmasker.Ditkanvariërenvanhoofdpijn tot verhoogde luchtwegweerstand,ophopingvan
kooldioxide, tothypoxie, totaanernstige levensbedreigendecomplicaties.”78

Dr.AntonioLazzarino,eenepidemioloogaanhetUniversityCollegeLondon,zeiditoverhet
dragenvaneengezichtsmasker:

“Hetdragenvaneengezichtsmaskerzorgtervoordatdeuitgeademde lucht indeogenkomt.Dit
genereerteenongemakkelijkgevoeleneen impulsomjeogenaante raken.Als jehanden
besmetzijn,besmet je jezelf.”

“Mondmaskersmakenademenmoeilijker.VoormensenmetCOPD-dat iseenchronische
obstructieve longziekte,dieeenverminderde luchtstroomveroorzaakt-zijngezichtsmaskers in
feiteondraaglijkomtedragenomdatzehunkortademigheidverergeren.Bovendienwordtbij
elkeademhalingscycluseendeel vandeeerderuitgeademdekooldioxide ingeademd.Die twee
verschijnselenverhogendeademhalingsfrequentieen-diepte, endusverhogenzede
hoeveelheid ingeademdeenuitgeademde lucht.”79

Dr. JennyHarries,PlaatsvervangendHoofdMedicalOfficer voorEngeland, verklaardedit:

“Voordegemiddeldeburgerdiedooreenstraat loopt, ishetgeen
goed idee...Watmeestal gebeurt, isdatmensenéénmaskerhebben.
Zezullenhetnietdehele tijddragen, zezullenhetuitdoenalsze
thuiskomen,zezullenhetopeenoppervlakneerzettendatzeniet
hebbenschoongemaakt.”80

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Dr. EliPerencevich,eenprofessor ingeneeskundeenepidemiologieaanhet
Universityof Iowa'sCollegeofMedicine, verteldeForbesdit:

“Degemiddeldegezondepersoonhoeftgeenmasker tehebbenenzezoudengeen
maskersmoetendragen.Er isgeenbewijsdathetdragenvanmaskersopgezonde
mensenhenzalbeschermen.”

“Zedragenzeverkeerdenzekunnenhet risicoop infectie vergrotenomdatzehun
gezicht vakeraanraken.”81

Inagezamenlijke verklaringvandeNewEngland Journal ofMedicinedoor artsenenmedische
experts vandeHarvardMedical School, deafdeling InfectieziektenvanhetMassachusetts
GeneralHospital, hetHarvardPilgrimHealthCare Institute enhet BrighamandWomen'sHospital
in Boston,MA;officieel dit verklaard:

“Wewetendathetdragenvaneenmaskerbuitenzorginstellingenweinigofgeenbescherming
biedt tegen infectie. Volksgezondheidsautoriteitendefiniëreneensignificanteblootstellingaan
Covid-19alspersoonlijk contactbinneneenstraal van1,8metermeteenpatiëntmet
symptomatischeCovid-19datminstenseenpaarminutenaanhoudt (ensommigenzeggen
meerdan10minutenof zelfs30minuten) ).DekansomCovid-19op te lopenbij een
passerende interactie in eenopenbare ruimte isdanookminimaal. In veel gevallen ishet
verlangennaarwijdverbreidemaskeringeen reflexieve reactieopbezorgdheidoverde
pandemie.”

Deartsenmerkenopdathetdragenvaneengezichtsmasker ervoorkanzorgendatmensen
zichoverhet algemeenveiliger voelen,maarze stellenook: "Je zoukunnenbewerendat angst
enangstbeter kunnenwordenbestredenmetgegevensenonderwijsdanmeteenmarginaal
heilzaammasker."82

Op13mei2020heeft hetDepartmentof Industrial Relations vandestaatCalifornië,Divisionof
Occupational Safety&HealthPublicationsUnit, de volgendeverklaringafgelegd:

“Stoffengezichtsbedekkingenzijngeenbeschermendeuitrustingenbeschermendepersoondie
eenstoffengezichtsbedekkingdraagtniet tegenCOVID-19.”83

KathleenPike,Uitvoerenddirecteur vandeGlobalMentalHealthPrograms
vanColumbiaUniversity, verklaardedit overhetdragenvan
gezichtsmaskersenhuneffecten:

“Vreugde,woede,angst, verrassing,verdriet,minachting,walging.Deze
fundamentelebouwstenenvanemotioneleervaringstaanoponshele
gezichtgeschreven...Wezijnafhankelijkvangezichtsuitdrukkingenom
elkaar tekennenentebegrijpen.

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Met fysiekeafstand,verhoogdeangstenverstoorderoutinesals
gevolgvanCOVID-19,zijnweklaaromemotioneleverbinding
tezoekendoorsimpelwegelkaarsgezichtsuitdrukkingente
zien.”

“MaskersblokkerenveelmeerdanCOVID-19-druppels.Wezijn
afhankelijkvannon-verbaalgedrag,enmetname
gezichtsuitdrukkingen,omonszelfuit tedrukkenenmet
anderentecommuniceren.Diegevoelenshierboven,ennog
veelmeer,wordenuitgedruktoponzegezichten. Insommige
contexten isnon-verbalecommunicatieverantwoordelijkvoor
hetgrootstedeelvanwatwebegrijpen inonzesociale
uitwisselingen.Metonzegezichtenhalfbedekt,verliezenwe
belangrijkenon-verbale informatie.”

“Veel jongekinderenbarsten in tranenuitofdeinzen terugals iemandmeteenmaskernadert.
Eenredenhiervoor isdatdeontwikkelingvangezichtsherkenningbij jongekinderenrelatiefzwak
is.”84

Toevoegenaangezichtsmaskersmetbetrekking totkinderen, Dr.KangLee
vandeUniversiteit vanTorontozeidatkinderen totongeveer14 jaarhetniveau
vanvolwassenenophetgebiedvangezichtslezenbereiken. "Voordie tijd
hebbenkinderendeneigingomindividuelegelaatstrekken tezien, inplaats
vandepersoonalsgeheel teherkennen.Doormaskersop tezetten,halenwe
informatiewegdiehet voorkinderenbijzondermoeilijkmaaktomanderen te
herkennenenemotionelesignalen te lezen,watverstoordenverontrustend
is.”85

Dr.AllanDetsky,Professor aandeUniversityofToronto Instituteof
HealthPolicy andDepartmentofMedicine, enDr. IsaacBogoch,
AssociateProfessor, gevenhun inputovergezichtsmaskers:

“Wij zijn vanmeningdathetdragenvaneenmaskerwaarschijnlijk
eenzeerkleingezondheidsvoordeel oplevert, vooral bij het
beschermenvangezondemensen tegengeïnfecteerdemensen.
Maareenbelangrijk voordeel vanhetdragenvaneenmasker inhet
openbaar ispsychologisch-hetgeeftmenseneengevoel van
controleoverhetoncontroleerbare. Indatgeval vindenwij dat
mensenopdit puntmoetendoenwatzewillen.Als zeeenmasker
willendragen...moetenzedatdoen.Alszeervoorkiezenomgeen
masker tedragen–hetzelfde.”86

DeNationalAcademiesof Sciences, EngineeringandMedicinepubliceerdenhun recente
bevindingenopdewebsite vanhetCenter for InfectiousDiseaseResearchandPolicy (CIDRAP).
Ze concludeerden:

“Beperkt, indirectbewijsuit laboratoriumstudiessuggereertdatzelfgemaaktestoffenmaskers
groteademhalingsdruppelskunnenopvangen,maarer isgeenbewijsdatzedeoverdrachtvan
aerosolendiebetrokkenzijnbijdeverspreidingvanCOVID-19,belemmeren.”87

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Ineenafzonderlijkestudiedie inapril 2020ophunwebsitewerdgeplaatstmetde titel "Maskers
voor iedereenvoorCOVID-19nietgebaseerdopdegelijkegegevens", verklaardenDr. LisaM.
BrosseauenDr.MargaretSietsemadit:

“Er isgeenwetenschappelijkbewijsdatzeeffectiefzijn inhetverminderenvanhet risicoop
overdrachtvanSARS-CoV-2.”

"Opzoeknaareenredenvoorhet falenvanstoffenmaskersdienodigwarenvoorhetpubliekom
degrieppandemievan1918testoppen,bleekdathetaantal stoffen lagendatnodigwasomeen
acceptabeleefficiëntie tebereikenhetmoeilijkmaakteomdoor teademenen lekkagerondhet
maskerveroorzaakte."

"Uit eengerandomiseerdestudiewaarinheteffectvanmedischeenstoffenmaskersopdeziekte
vangezondheidswerkerswerdvergeleken,bleekdatdegenendiestoffenmaskersdroegen13
keermeerkanshaddenopeengriepachtigeziektedandegenendiemedischemaskersdroegen."

“Kortom,gezienhetgebrekaan informatieoverhunprestatiesalsbroncontrole indeechte
wereld, samenmetdeextreemlageefficiëntie vanstoffenmaskersals filtersenhunslechte
pasvorm, isergeenbewijsomhungebruikdoorhetpubliekofdegezondheidszorg te
ondersteunen.werknemersomdeuitstoot vandeeltjesdoordedrager tebeheersen.”88

Op2 juli 2020plaatstehet tijdschriftWiredeenartikelwaarinhet volgendestond: "Zelfsnuweet
niemandprecieshoeveelmaskershelpen,ofwelksoortmaskerbeter isdaneenander."89

Op1juni2020heeftdeAssociationofAmerican
Physicians&Surgeons (AAPS)eenonderzoeknaar
deeffectiviteit vangezichtsmaskersuitgebrachten
hunconclusiesgegeven:

“Terwijl stoffenmaskers10-30procentvan
sommigevirusdruppels inde luchtkunnen
opvangen,haddenallestoffenmaskersen
materialenbijnanulefficiëntiebij0,3m,
eendeeltjesgroottediegemakkelijk inde longendoordringt.”

“N95-maskersbeschermengezondheidswerkers,maarwordennietaanbevolenvoorde
overdrachtvanbroncontrole.”

"Chirurgischemaskerszijnbeterdanstoffen,maarniet ergefficiënt inhet voorkomenvan
emissies vangeïnfecteerdepatiënten."

"Linnenmaskerszullennieteffectiefzijn inhetvoorkomenvanSARS-CoV-2-overdracht,ofzenu
wordengedragenalsbroncontroleofalspersoonlijkebeschermingsmiddelen (PBM)."

“Maskerskunnendieboodschapverwarrenenmenseneenvalsgevoelvanveiligheidgeven.Als
maskersdeoplossingwarengeweest inAzië,haddenzedepandemiedannietmoetenstoppen
voordatdezezicheldersverspreidde?”

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Aanhet einde vanhunstudie onder een sectie "Final Thoughts", verklarenzeookhet volgende:

“Chirurgischemaskerszijnontworpenomdepatiënt tebeschermentegende
ademhalingsdruppeltjesvandeartsen.Dedrager isnietbeschermdtegenanderedeeltjes inde
lucht.”

“Mensendragengeenmaskersopde juistemanier.Demeestemensenhebbenhetmaskeronder
deneus.Dedragerheeftgeenbril opendeogenzijneen toegangspoort.”

"Dedesignermaskersensjaalsbiedenminimalebescherming-zegeveneenvalsgevoel van
veiligheidaanzoweldedrageralsdemensenomdedragerheen."

"Als jealleen loopt,geenmasker-vermijdmensen-dat isgezondverstand."

"Denkeraan-kinderenonderde2 jaarmogengeenmaskersdragen-onbedoeldeverstikking
enademhalingsmoeilijkhedenbij sommigen."

“If wearingamaskmakespeoplegooutandgetVitaminD– gofor it. In the 1918flupandemic
peoplewhowent outsidedidbetter. Early reportsare showingpeoplewith COVID-19withlow
VitaminDdoworse thanthosewith normal levels. Perhaps that iswhyshut-insdosopoorly.”90

Tegenheteindevan juli in2020 legdeTamaravanArk, deNederlandse
minister voorMedischeZorg,deburgersvanNederlanduitwaaromzegeen
gezichtsmaskerhoefden tedragen:

“Omdater vanuitmedischoogpuntgeenbewezeneffectiviteit vanmaskers is,
heefthetkabinetbeslotendatergeen landelijkeverplichtingkomtvoorhet
dragenvanniet-medischemaskers.”

Daarnaastmerktededirecteur vanhet Rijksinstituut voorVolksgezondheid enMilieu, Jaap
vanDissel, opdat het onjuist dragen vaneenmondkapje dekansopbesmetting van
anderenzou vergroten,waardoor anderen eengevoel vanbeschermingkrijgen.91

CarlHeneghan,DirecteurvanhetCenter forEvidence-BasedMedicine (CEBM)aande
Universiteit vanOxford, enere-onderzoekerTomJefferson,hebbenop23 juli 2020een
studiegepubliceerdwaarinstaat:

“Detoenemendegepolariseerdeengepolitiseerdeopvattingenoverhetdragenvanmaskers in
hetopenbaar tijdensdehuidigeCOVID-19-crisisverbergteenbitterewaarheidoverdestand
vanzakenvanhedendaagsonderzoekendewaardediewehechtenaanklinischbewijsom
onzebeslissingentesturen.”

Zemerkten inhunonderzoekopdatnaonderzoekvan12onderzoekennaardeeffectiviteit
vangezichtsmaskers, slechtséénvandeonderzoekendegoedkopestoffen
gezichtsbedekkingen testtediedebredemassa'sdroegen.

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Diestudiewerduitgevoerd inVietnam,waar "ILI (influenza)13keerhogerwerdgevondenbij
Vietnameseziekenhuismedewerkersdiewarentoegewezenaanstoffenmaskers invergelijking
metmedische/chirurgischemaskers."

“Gezondheidsautoriteitenhebbentegenstrijdigeaanbevelingengedaanmetbetrekkingtothet
gebruikvangezichtsmaskersdoorasymptomatischepersonen indegemeenschapomde
verspreidingvanCOVID-19teverminderen.”

“Deongewensteeffectenvanmondkapjeszijnondermeerde risico s̓ vanverkeerdgebruik, een
schijnveiligheid (metalsgevolgversoepelingvanandere ingrepen)enbesmettingvan
mondkapjes.Bovendienervarensommigemensenademhalingsproblemen,ongemaken
communicatieproblemen.”Het rapport vanhetNorwegian Instituteconcludeert: "Er isgeen
betrouwbaarbewijs vandeeffectiviteit vanniet-medischegezichtsmaskers in
gemeenschapsomgevingen."

“Hetkleineaantalproevenendevertraging indepandemiecycluszullenonswaarschijnlijkgeen
redelijkduidelijkeantwoordengeven...Dit verlatenvandewetenschappelijkemodusoperandien
gebrekaanvooruitziendheidheefthetveldwijdopengelatenvoorhetspel vanmeningen, radicale
standpuntenenpolitieke invloed."

"Het lijkt eropdater, ondanks tweedecenniavanvoorbereidingoppandemie, aanzienlijke
onzekerheidbestaatoverdewaardevanhetdragenvanmaskers."92

Inaugustus2020verklaardeDr.AndersTegnell,deZweedse topexpertophetgebiedvan
infectieziekten,hetvolgende:

“Het iserggevaarlijkomtegelovendatgezichtsmaskershetspelzouden
veranderenalshetgaatomCOVID-19.”

"Nudeaantallen inZwedenheel snel afnemen,zienwegeenzin inhet
dragenvaneengezichtsmasker inZweden,zelfsniet inhetopenbaar
vervoer." "Debevindingendiezijngeproduceerddoorgezichtsmaskerszijn
verbazingwekkendzwak,hoewelzoveelmensenoverdehelewereldze
dragen."

“Het verbaastmedatwenietmeerofbetereonderzoekenhebbendie latenzienwelkeffect
maskerseigenlijkhebben. Landenals SpanjeenBelgiëhebbenhunbevolkingmaskers laten
dragen,maarhetaantalbesmettingen isnogsteedsgestegen.”93

VolgensTheBrusselsTimesop9september2020schreven70artseneenbriefaandeBelgische
minister vanOnderwijs,BenWeyts,omdemandatenvoorgezichtsmaskersvoorscholen
ongedaantemaken,waarbij zebeweerdendatdemaskersmeerschadelijkdangoedzouden
kunnenzijn.

“Verplichtemondkapjesopscholenvormeneengrotebedreigingvoorhunontwikkeling.Het
negeertdeessentiëlebehoeftenvanhetopgroeiendekind.Hetwelzijn vankinderenen jongeren
is sterkafhankelijk vanemotionelegehechtheidaananderen.”

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Het rapportmerkteopdat dekindereneen toename
van slaapproblemen, verhoogdeangst en
"germafobie" hebbengenoemd.Deartsen vande
brief daagdenbovendiendegezichtsmaskers inhet
algemeenuit:

“Er isgeengrootschaligbewijsdathetdragenvan
gezichtsmaskers ineenniet-professioneleomgeving
eenpositiefeffectheeftopdeverspreidingvan
virussen, laat staanopdealgemenegezondheid.”

Zegelovendat alleen "verstandige" actie is om leraren en studenten te isolerendie het grootste
risicoop infectie lopen.94

Op14september2020citeerdendeNewYorkTimesKangLee,hoogleraarToegepaste
PsychologieaandeUniversiteitvanToronto,enDr.DavidLewkowicz,eenseniorwetenschapper
bijdeHaskinsLaboratoriesenhetYaleChildStudyCenter,commentaarophetdragenvanmaskers
voorschoolkinderenonderde12jaar.

Zezeggendat studentendiemaskersdragenmoeitekunnenhebbenmethetherkennenvan
mensen,hetpotentieel omsociale signalenvooranderenomhenheen temissenenomermee
tecommuniceren, enmogelijkeproblemenbij spraakherkenningen-ontwikkeling.

“Maskerszijnnietgeweldigvoordecommunicatiebij jongekinderen,”zeiDr.Lewkowicz. 95 In
augustus2020verklaardeTammyClark,diealmeerdan20jaarvoordeOccupationalSafetyand
HealthAdministration (OSHA)werkt,dit:

“Webeginneneenaantal zeer ernstige
nadeligegezondheidseffecten te ziendie
wordenveroorzaaktdoorhet dragenvan
maskers, endat iswaar ikmehier echt
overuitspreekomdat ikdeexpert ophet
gebied vanpersoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM)benendit
iswat ikdoe. het gemiddeldepubliek
hoort dit niet.”

“Jezetmensennietzomaarmondkapjes
op,bedekhunmondenneusenverwacht
datmensenzonormaalenveiligademen.
Toenwehoordenovermaskersvoor
iedereen,vooralvoorkinderen,maakteme
datechtzorgen.”

“Hetcoronavirusbestaatuit fijnstofvan0,125tot0,3micron.Zelfsmeteenn95-
ademhalingsmasker ishetkleinstedeeltjediehetzaluitfilteren0,6micron.Dushetmaaktnietuit
of jeeengezichtsmaskerophebt,als jeeenn95chirurgischmaskerophebt,zaldatvirusoveral in
dewereldontsnappen.

Gezichtsmaskersenbedekkingen



34

luchtstroomcentreert zich
ronddeneusendezijkant
vanhetgezicht enzal door
hetmembraangaan.”

“Latenwehier evenover
nadenkenvanuit een
gezond
verstandsperspectief.
Het isniet gezondomje
monden jeneus te
bedekkenen teademen
zonderechtde
hoeveelheid versezuurstof
tekunnenopnemendie
wenodighebbenbij het
inademenenuitademen
vandiekooldioxideen
afvalgaspathogenen,
virussendiezich inons
systeemkunnenbevinden.
.. hetmoet eruit komenen
indeomgevingslucht
wordenverspreid.

Ms. Clarkgafdaarnaasthaarmeningoverwatde regulieremediahebbengezegdoverde
effectiviteit ennoodzaakvandegezichtsmaskersomdeverspreidingvanhet coronavirus te
vertragen:

"[Demeestevandezecontroletests]warengerichtopgezondheidswerkersdie chirurgische
maskersgebruiktendieontworpenwarenomineensterieleomgeving tewordengedragen... ze
warennooitontworpenomviraleoverdrachten tevoorkomen. Eenchirurgischmaskerzalniet
voorkomendateenviruserdoorheengaatendat iemandwaar jemeebezigbenthetkrijgt... het
is alleenontworpenombacteriënuit jemondop tevangenals jehoestofniest terwijl je een
patiëntopereerd.”

Clarkgeeftookhaarmeningoverkinderendievoor langere tijdbuiteneenmaskerdragen:

“Watwedoen, isdatwezij dienuversezuurstofnodighebbenenzuurstoftherapie (buitenspelen
/zijn)meerdanwiedanook, ingevaarbrengenendatzehun immuunsysteemaanhet slopen
zijn, terwijl dit juistdegenezijndiehun immuunsysteemnodighebbenomte functioneren. In
eenzeerhoogniveau, veel frisse lucht, veel frissezuurstof, zonneschijn. Ikhoorniemandpraten
over immuniteitsversterking... ons lichaamkanvirussenaanalsons immuunsysteemfunctioneert
zoalshetzoumoeten.'96
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Op10oktober2020gafDr.PaulCraigRoberts,voorzittervanhet Institute forPolitical Economy,
voormaligSeniorResearchFellowaanStanford,envoormaligadjunct-secretarisvandeTreasury
forEconomicPolicyonderpresidentReagan, commentaaropmevrouwClark'sopmerkingen
overgezichtsbedekkingen:

“Zoals ikvanafhetbeginhebgemeld,biedthetmaskergeenbeschermingtegen inademingen
uitademingvanvirussen, tenzijhetmaskerN95 is.AllemaskersverhogenhetCO2-gehalte,
verlagenhetzuurstofgehalteen,alsubesmetbent,deviralebelastingdieu inademt.AlseenN95-
maskereenuitademventielheeft, zijndeCO2-enverontreinigingsniveaus lager, maaralsu
besmetbent,beschermthetmaskeranderenniet tegenuwuitademingvanhet virus.Deze feiten
zijnbekendbij experts,duswaaromwordenmaskersopgelegddoorpolitiekeautoriteitenen
waaromheeftOSHAzijneigenwetenschappelijkonderbouwdeeisenderug toegekeerd?Het
antwoord isdatmaskerseenpolitiekeagendazijnenalswapentegendemensenzijngebruikt.
Hetzelfdegeldtvoor lockdowns.”

Deartsgafookcommentaarophet
besluit vandegouverneurvan
Michigan,GretchenWhitmer (op2
oktober2020)omde lockdown-
maatregelen teverlengenende
verplichtegezichtsmaskerings-
mandaten tevernieuwen:

“Deuitvoerendebevelendiedoorde
gouverneurzijnuitgevaardigdals
reactieopdeCovid-19-pandemie
missennuelkebasisonderdewet
vanMichigan.”

“Er isgeenwettelijkebasis voorde
masker-en lockdown-mandaten.
Dit zijnwillekeurige illegaleacties.”

“HetAmerikaansevolkheefteenhogeprijsbetaaldvoorhetnietofslechtgeïnformeerdzijndoor
prestitueesendeagenda̓sdiewordengedienddoorhetCOVID-virus.”97

Halfoktober2020hebbentweeartseneneengroepzakenliedenuitTulsa,Oklahoma,een
rechtszaakaangespannentegenhunburgemeesterGTBynumenBruceDart,uitvoerend
directeurvandegezondheidsafdelingvanTulsa,voorhunmaskermandaten.

Dezakenlieden inde rechtszaakbeweerdendathet verplichtdragenvangezichtsmaskers voor
hunbedrijvenertoe leiddedat sommigenzichziekvoeldenvanwegehet langdurigdragenvan
eenmasker.

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Eenvandeartsenbuitende rechtszaak,Dr. JamesMeehan, eenspecialist inpreventieve
geneeskundedieduizendenmedischeonderzoekenheeft beoordeeld, haddit te zeggen:

'Ik ziepatiëntenmethuiduitslag, schimmelinfecties, bacteriële infecties. Rapportenvanmijn
collega's vanoverdehelewereld suggererendatdebacteriële longontstekingen toenemen."

Meehan legdeuitdatgezondheidsproblemenontstaanomdat “ongetrainde
ledenvanhetpubliekherhaaldelijkmedischemaskersdragen…opeenniet-
sterielemanier. Ze rakenbesmet.Ze trekkenzevanhunautostoel, vande
achteruitkijkspiegel, uithunzak, vanhunaanrecht, enzebrengenopnieuw
eenmaskeraandatelkekeerversensterielmoetwordengedragen.v

Dr.Meehan,diebeweertdathijmeerdan30 jaaronderzoekheeftgedaan
naardeeffectiviteit vangezichtsmaskersomvirale infecties tevoorkomen,
steltdatmaskers "opzijnbestzeermarginaalwerkzaamzijn, endie
onderzoekenvindenplaats ingezondheidswerkersen
ziekenhuisomgevingenwaarinweeenoptimaleomgevinghebben,nietswat
inonzegemeenschap tegenkomt.”

“DeCOVID-19-pandemiegaatoverviraleoverdracht.Chirurgischeenstoffenmaskersdoenniets
omviraleoverdrachttevoorkomen.Wezoudennuallemaalmoetenbeseffendatvan
gezichtsmaskersnooit isaangetoonddatzeviraleoverdrachtvoorkomenofbeschermen.Dat is
precieswaaromzenooitzijnaanbevolenvoorgebruiktijdensdeuitbraakvanseizoensgriep,
epidemieënofeerderepandemieën."

"Als jedezwakke retrospectieveobservatiestudiesenverwarde 'autoriteiten' ophetgebiedvan
devolksgezondheidniet anderskuntdangelovenenvertrouwen,die tegen je liegenoverde
voordelenende risico's vanmedischemaskersenvolledignegeren,danmoet jeopzijnminstde
onlogischeanti-wetenschappelijkeaanbevelingafwijzenomslechts2vande3 toegangspoorten
voor virale ziekten teblokkeren.Maskersbedekkenalleendemondenneus. Zebeschermende
ogenniet.”

"Als eenchirurgziekzouzijn, vooralmeteenvirale infectie, zoudenzegeenoperatieuitvoeren
omdatzewetendathet virusNIETzouwordengestoptdoorhunchirurgischmasker."

“Chirurgenenoperatiekamerpersoneelzijngoedopgeleid,ervarenennauwgezet inhet
handhavenvandesteriliteit.Wedragenalleenversesterielemaskers.Wetrekkenhetmasker
steriel aan.Wedragenhetmaskervoorkorteperiodenenvervangenhetbijdeeerste tekenenvan
overmatigevochtophopingwaarvanwewetendathetdeeffectiviteit vanhetmaskerverslechtert
endenegatieveeffectenervanversterkt.ChirurgenhergebruikenNOOITchirurgischemaskers,en
wedragenooknooit stoffenmaskers.”

“In februari enmaart kregenwe te horengeenmaskers te dragen.Wat veranderde?De
wetenschap veranderdeniet. Depolitiek deedhet. Dit gaat over naleving.Het gaat niet om
wetenschap... Onzeoppositiemaakt gebruik van Laagnieveau-level retrospectieve
observationele studies die niet debasis zoudenmoetenzijn voor het nemenvaneendergelijke
medischebeslissing.”98
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MargariteGriesz-Brisson,MD/Ph.D.,eenDuitseartsdiegespecialiseerd is inneurologie,
neurofysiologieenomgevingsgeneeskunde,plaatsteop5oktober2020eenvideowaarinzehaar
meninggeeftovergezichtsmaskersenhet langdurigdragenervan.

“ikdraaggeenmasker; Ikhebmijnhersenennodigomna te
denken. Ikwil eenhelderhoofdhebbenwanneer ikmetmijn
patiëntenomgaenniet ineendoorkooldioxidegeïnduceerde
anesthesie verkeren. Er isgeenongegrondemedischevrijstelling
vangezichtsmaskersomdatzuurstofgebrekgevaarlijk is voorelk
afzonderlijkbrein.Hetmoetdevrijebeslissingvan iedermenszijn
ofzeeenmaskerwillendragendat absoluutniet effectief isom
zichzelf tegeneenvirus tebeschermen.

Voorkinderenenadolescentenzijnmaskerseenabsoluteno-no.
Kinderenenadolescentenhebbeneenextreemactiefenadaptief
immuunsysteemenhebbeneenconstante interactiemethet
microbioomvandeaardenodig.Hunhersenenzijnookongelooflijk
actief,metzoveel te leren.Dehersenenvanhetkind,ofdehersenen
vandejeugd,dorstennaarzuurstof.Hoemeermetabolischactief
hetorgaanis,hoemeerzuurstofhetnodigheeft.Bijkinderenen
adolescenten iselkorgaanmetabolischactief.

Wewetendatneurodegeneratieveziekten jaren totdecennianodighebbenomzich te
ontwikkelen.Als je vandaag je telefoonnummervergeet, zoudestoring in jehersenenal20of30
jaargeledenzijnbegonnen.Terwijl jedenktdat jegewendbentgeraaktaanhetdragenvan je
maskerenhetopnieuw inademenvan jeeigenuitgeademde lucht,wordendedegeneratieve
processen in jehersenenversterktnaarmate jezuurstofgebrekvoortduurt. Ikweethoeschadelijk
zuurstofgebrek is voordehersenen, cardiologenwetenhoeschadelijkhet is voorhethart,
longartsenwetenhoeschadelijkhet is voorde longen.Zuurstofgebrekbeschadigt elkorgaan.”

“Hoekaneendierenarts, eensoftwaredistributeur, eenzakenman,een fabrikant vanelektrische
auto's eneen fysicusbeslissenoverzakendiedegezondheidvandehelebevolkingbetreffen?
Alsjeblieft, beste collega's,wemoetenallemaalwakkerworden.”99
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Hetopnieuw inademenvanonzeuitgeademde luchtzalongetwijfeld leiden totzuurstoftekorten
eenoverstromingvankooldioxide.Wewetendathetmenselijkbreinerggevoelig is voor
zuurstofgebrek.Het isnietalleengevaarlijk voordegezondheid,het isabsoluutcrimineelomde
hersenenvaneenkindofeenadolescentvanzuurstof teberoven,ofopwelkemanierdanook te
beperken.Zuurstoftekort remtdeontwikkelingvandehersenenendeschadediedaardoor is
ontstaanKANNIETongedaanwordengemaakt.Deacutewaarschuwingssymptomenzijn
hoofdpijn, slaperigheid,duizeligheid, concentratieproblemen,vertragingvandereactietijd-
reactiesvanhetcognitievesysteem...Wanneeruechterchronischzuurstofgebrekheeft,
verdwijnenaldiesymptomen,omdatueraanwent .Maaruwefficiëntiezal aangetastblijvenen
hetgebrekaanzuurstof inuwhersenenblijft toenemen.
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Op18november2020citeerdeReuterseenrecentDeensonderzoeknaardeeffectiviteit van
maskers.Vandebetrokkenvrijwilligersdroegdehelft regelmatigmaskersendeanderehelftniet.
Naéénmaandonderzoekwerdslechtseenverschil van0,3% in infectiepercentagesgeregistreerd
tussendegenendie regelmatigeenmaskerdroegen (1,8%)endegenendiegeenmaskerdroegen
(2,1%).

"Destudiebevestigtnietdeverwachtehalveringvanhet infectierisicovoormensendie
gezichtsmaskersdragen", aldusdeauteursvandestudie.

“Debevindingenkomenovereenmeteerderonderzoek.Gezondheidsexpertszeggenal langdat
eenmaskerslechtsbeperktebeschermingbiedtaandepersoondiehetdraagt."100

VoormaligNewYorkTimes-verslaggeverAlexBerensongafcommentaaropdezestudieenzei
datdestudiegeweldigwasvanwegehetgroteaantaldeelnemers,endathet “inwezenaantoonde
dathetdragenvanmaskersdedragerhelemaalnietbeschermt tegenhetcoronavirus... , zeer
goedontworpenstudie.Eerlijkgezegd,alseenfarmaceutischbedrijf eenmedicijn inproevenhad
metditproefresultaat,zoudenzehetmedicijnstopzetten.Er isgewoongeenbewijsdatmaskers
dedragerbeschermen.”101

KazunariOnishi,universitairhoofddocentaandeSt. Luke's
InternationalUniversity inTokyo, Japan,deed in juli2020zijneigen
onderzoeknaardeeffectiviteit vangezichtsmaskers,enzijn
onderzoekbevestigthetDeenseonderzoek;opmerkenddathet
gewonestoffenmaskerdathet Japansevolkdroeg,onthulde "een
percentagevan100procent in termenvandeeltjes inde luchtdie
destofbinnendringenendoordeopeningtussenmaskersen
gezichten,waardoorhet risicoop infectieaanzienlijk toeneemt."102

Op18december2020verklaardenmedewerkersvandeUniversityofWitten/HerdeckeMedical
SchooluitDuitslanddit:

“Erzijngeenfabrikantonafhankelijkeonderzoekennaarhetgebruikvanmaskersvoorkinderenen
adolescentendiegecertificeerdzijnalsmedischeproductenvoorarbeidsveiligheid inprofessionele
toepassingen.

Bovendienzijner vanwegedeonbekendegebruiktematerialengeenbevindingenoverde
mogelijkebeschermendeeffectenofbijwerkingenvandevaakzelfgemaakte 'alledaagse
maskers' diedoordemeerderheidvandekinderenwordengedragen.Geziendeaanhoudende
maatregelenomdeCOVID-19-pandemie in tedammen,enmetnamedewisselende
verplichtingenvoorkinderenen jongerenomgedurendeeen langereperiodeopschoolmaskers
tedragen, is erdringendbehoefteaanonderzoek.”

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Inhetnajaar van2020dedenruim20.000
deelnemersmeeaanditonderzoek.Uitde
resultatenbleekdatmeerdan tweederdevan
deoudersmelddedathunkinderen
aanzienlijke fysiekeenpsychologische
problemenhaddengehaddoorhet regelmatig
dragenvangezichtsmaskers. Erwerden24
verschillendesymptomengemeld.Hierzijner
eenaantal:

Hoofdpijn (53%)
Concentratieproblemen (49.5%)
Stoornis inhet leren(38%)
Slaperigheid(36.5%)
Kortademigheid (29.7%)
Duizeligheid(26.4%)
Onwil omte spelen (17.9%)

Misselijkheid (16.6%)
Gevoel vanzwakte(14.7%)
Buikpijn (13.5%)
Versnelde ademhaling(12%)
Beklemmingopdeborst (8%)
Flauwvallen(2.2%)

“Enkeleduizendenkinderen lijken last tehebbenvanhetdragenvanhetmaskerofdie
gezondheidsproblemenkunnenkrijgendoorhetmasker...Volwassenenmoetencollectief
nadenkenoverdeomstandighedenwaaronderzebereidzoudenzijneenrestrisicoopzich te
nemenomervoor tezorgendatkindereneenhogerekwaliteit van levenzondereenmasker te
hoevendragen.”103

Op1april2021werdeenstudiegeüploadnaarGlobalResearch,Center forResearchon
Globalization,waarinwerdopgemerktdatsommigevandemaskersdiedeafgelopentijdvoor
Covid-19zijngemaakt,mogelijkdoorspektzijnmetengiftigechemicaliënenvezelsbevatten.

ProfessorMichael Braungart,directeur vanhetHamburg
Environmental Instituteenmede-oprichter vandewereldberoemde
Cradle toCradle-milieunorm,sprakmetEcotextileNewsenzeidat
maskerdragerskankerverwekkendestoffen, allergenenenkleine
synthetischemicrovezels inademendoorzowel textiel alsniet-
gewevenchirurgischemaskersvoor langere tijd. Bovendienbevestigde
de toonaangevende textielchemicusDr.Dieter Sedlak, directeuren
medeoprichter vanModernTestingServicesAugsburg,Duitsland, in
samenwerkingmetModernTestingServicesGlobal, debeoordeling
vanprofessorBraungart.

“Watwedooronzemondenneus inademen, is eigenlijkgevaarlijk
afval ”, zeiprofessorBraungart.

Gezichtsmaskersenbedekkingen
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Dr. Sedlak zeiooknoghetvolgendedaaraan toegevoegd:

“Eerlijkgezegdhad iknietverwachtdatPFC's ineenchirurgischmaskerzoudenworden
gevonden,maarwehebbenspeciale routinemethoden inonze laboratoriaomdezechemicaliën
gemakkelijk tedetecterenenzeonmiddellijk te identificeren.Dit iseengrootprobleem.”

"Het lijkt eropdatdit opzettelijk is toegepast als eenvloeistofafstotendmiddel -het zouwerken
omhet virusaf teweren ineenaerosoldruppelformaat -maar PFCop jegezicht, op jeneus, op
deslijmvliezenofopdeogen isniet goed."Hij ontdekteookverbindingenzoals formaldehyde
enacetaldehyde indezemaskersdie speciaal inChinamassaalwordengeproduceerd.104

Op11februari2021rapporteerdeCBSDenveroverzorgen
overwat "maskne" (masker+acne)wordtgenoemd.

"(Er is) zoveelmeer irritatie vanhetmasker, ofhetnuwrijving,
vochtofhitte veroorzaakt." "Wezienveelnieuwegevallenvan
patiëntenmetnieuweacnedienognooit eerderacnehebben
gehad", zegtdr. SarahCannon vanCannonDermatology.105

ChristineRuggeri,CHHC,schreef indezomervan2020eenartikelenwerdopdewebsitevanDr.
JoshAxegeplaatstwaarinwerduitgelegdwat "maskne" is:

"[Maskne is] eenspecifiekevormvanacnediewordt veroorzaakt
doorwrijvingofdrukopdehuiddoorzwarekledingof
beschermendekleding."

"Naastmasknekanhetmeerdereurenperdagdragenvaneen
nauwsluitendmaskerook leiden tot eczeemofeendroge, jeukende
huid.

“Waaromleidthetdragenvaneenmasker totmeerpuistjes?Omte
beginnenhoudthetmaskerzweet, vuil, olie envocht vast, diede
heledagop jehuidblijvenplakken.”106

TijdensdecrisisheeftdeCDChunaanbevelingenen
richtlijnenvoormaskersbijgewerktopbasisvanactuele
ontwikkelingenenanderonderzoekdiezebewerente
hebbengevondenofbestudeerd.Op18december2020
hebbendeCDC's richtlijnengegevenvoordegenen
diewelengeenmaskermogendragen.107
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Weldragen:

Iedereenvan2 jaarenoudermoeteenmaskerdragen inopenbare instellingenenwanneer
ze indebuurtzijn vanmensendieniet inhunhuishoudenwonen.Draageenmaskerbij de
zorgvoor iemanddieziek ismetCovid-19 (thuisof ineenniet-zorgomgeving).

Als jeziekbent vanCovid-19ofdenktdat jeCovid-19hebt,draagdaneenmaskerals je in
debuurt vanmensenofdierenmoetzijn, zelfs in jeeigenhuis.

CDCerkentdater specifiekegevallenzijnwaarinhetdragenvaneenmaskermogelijkniet
haalbaar is.Overweeg indezegevallenaanpassingenenalternatieven.

Nietdragen:

Kinderen jongerdan2 jaar.
Iedereendiemoeiteheeftmetademhalen.
Iedereendiebewusteloos, arbeidsongeschiktof anderszinsniet in staat ishetmaskerzonder
hulpaf tezetten.
Hetdragenvanmaskerskanmoeilijk zijn voor sommigemensenmetzintuiglijke, cognitieve
ofgedragsmatigeproblemen.Als zeniet in staat zijn eenmaskeropde juistemanier te
dragenof eenmaskerniet kunnenverdragen,dienenzeergeen tedragenenmoeten
aanpassingenenalternatievenwordenoverwogen.

Op10februari2021,108derichtlijnenzijnbijgewerktomdit te lezen:

Weldragen:

Doorpersonenvan2 jaar enouder.

Elkekeerdatuzich ineenopenbareomgevingbevindt.

Elkekeerdatumeteenvliegtuig,bus, treinof anderevormvanopenbaar vervoer reist naar,
binnenofuit deVerenigdeStatenen inAmerikaansevervoersknooppuntenzoals
luchthavensenstations.

Wanneeru indebuurtbent vanmensendienietbij u inwonen,ook inuwhuisof inhethuis
van iemandanders.

Inuwhuis als iemandmetwieusamenwoontziek ismet symptomenvanCOVID-19of
positief isgetestopCOVID-19.

Dooreenkind jongerdan2 jaar.

Door iemanddieniet veilig eenmaskerkandragen, zoals iemandmeteenhandicapof een
onderliggendemedischeaandoeningdiehetdragenvaneenmasker verhindert.

In eensituatiewaarinhetdragenvaneenmaskereen risicozouvormenvoordegezondheid,
veiligheidofplichtopdewerkplek, zoalsbepaalddoorde risicobeoordelingopdewerkplek.
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VervolgensheeftCDChunrichtlijnenop19april 2021opnieuwbijgewerkt.Dit iswatde laatste
vandedrieupdateszei:109

Weldragen:

Doorpersonenvan2 jaar enouder.
Elkekeerdatuzich ineenopenbareomgevingbevindt.
Elkekeerdatumeteenvliegtuig, bus, treinof andere vormvanopenbaar vervoer reist
naar, binnenofuit deVerenigdeStatenen inAmerikaansevervoersknooppuntenzoals
luchthavensenstations.
Wanneeru indebuurtbent vanmensendienietbij u inwonen,ook inuwhuisof inhet
huis van iemandanders.
Inuwhuis als iemandmetwieusamenwoontziek ismet symptomenvanCOVID-19of
positief isgetestopCOVID-19.

Nietdragen:

Eenkind jongerdan2 jaar;
Eenpersoonmeteenhandicapdieomredenendieverbandhoudenmetdehandicap
geenmaskerkandragen,ofniet veiligeenmaskerkandragen;
Eenpersoonvoorwiehetdragenvaneenmaskereen risicozouvormenvoorde
gezondheid, veiligheidofplichtopdewerkplek, zoalsbepaalddoorde risicobeoordeling
opdewerkplek.

Op29 juli2020adviseerdeDr.AnthonyFauci ineen interviewmetABChetgebruikvaneenbril
ofgelaatsschermvoor "perfectebescherming".

“Als jeeenveiligheidsbril ofeenoogbescherminghebt,moet jedie
gebruiken.Hetwordtnietuniverseel aanbevolen,maarals jeecht
compleetwilt zijn, zou jehetwaarschijnlijkgebruikenals jekunt."

“Jehebtslijmvlies indeneus,slijmvlies indemond,maar jehebtook
slijmvlies inhetoog.Theoretischzou jealleslijmvliesoppervlakken
moetenbeschermen.Dusalsueenveiligheidsbrilofeen
oogbeschermingheeft,moetudezegebruiken.”

"Als je echt compleetwilt zijn, zou jehetwaarschijnlijkmoeten
gebruikenals jekunt," legdeFauciuit enmerkteopdatbrillennogniet
aanbevolenwarenomdat "hetzogemakkelijk is voormensenom
gewooneenstoffenmasker temaken." 110
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Eind januari2021verteldeDr.DaveHinda,medischredacteurbijKCNC-TVinDenver,hetnieuws:

"Het isdooronderzoekondersteunddat tweemaskers in
feitebeterzijndanéén.Watwe inhetbijzonderzeggen, is
dat tweemaskers in feitegelijkkunnenzijnaande
beschermingdieuzoukrijgenvanN-95-maskers,watals
hetbestemaskerwordtbeschouwd [aangezien]ereen
tekort isaaneenvolledigademhalingsapparaat."

“Deredendaarvoor isdat jeuiteindelijkmeer filtratievan
viraledeeltjeskrijgt.Hetwordtmeereenhindernisbaanvoor
hetviraledeeltjeomvanuitde lucht in jeneusenkeelen
vervolgens in je longentekomen."

Dr.Hindaisvanmeningdatdriemaskers teveelzoudenzijn,maarbeveeltdubbelemaskering
aan.

“Zelfs inmijneigen familie,wanneerwecontactmetbuitenhebben-hoebeperkthetook is-
maskerenwe.Devraag isdus: 'Ishet effectief?'Het antwoord is 'ja' - enhet is ietsdat jemisschien
wilt overwegen."111 Niet langdaarnapromoottenShepherdSmithen

ContessaBrewervanCNBCookhet ideeomtwee
maskerstedragenenwezenopdemogelijkheidvan
drie.ZehaaldenookDr.Fauciaan,diediezelfdedag
aanNBC'sTodayverteldedathet "gezondverstand"
wasomtweemaskerstedragen.112

Niet langnadat rapport zinspeeldeDr. Scott Segal,
voorzitter vananesthesiologiebijWakeForest Baptist
Health inWinston-Salem,NorthCarolina, ophet idee
omviermaskers tedragen:

“Als jedrieof viermaskersopzet, gaathetbeter filterenomdathetmeer lagenstofzijn.Maar je
doethet afomdathetoncomfortabel is.'113

Op31januari2021zeiDr. Faucidit ineen interviewovermaskeren:

"Er zijn veelmensendiehetgevoelhebben: 'Weet je, als je echt eenextrabeetjebeschermingwilt,
moet ikmisschien tweemaskersopzetten.'Daar isnietsmismee,maarerzijngeengegevensdie
eropwijzendatdat eenverschil gaatmaken, endat isde redenwaaromdeCDChunaanbeveling
nietheeftgewijzigd.”114
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Danop2 februari 2021zeiFaucidit ineen interviewmetdeWashingtonPost:

"In feiteheb jemewaarschijnlijkeendubbelmaskerziendragen- is
dat jeeenalgemenegezondverstandextrapolatiekuntmaken,als
éénmaskereenfysiekebarrière is-als jeer tweeopzet,als jeop
zoekbentnaarverbetering [sic]de fysiekebarrière,het is logischdat
hetzekergeenkwaadkanenzoukunnenhelpen.Maarhetbereikt
nogniethetpuntvaneen [n]officiëleaanbevelingvandeCDC
vanwegehetgebrekaangegevens;maaralsmensenmevertellenof
vragen 'Moet ik tweemaskersdragen? '- Ikzeg: 'Weet je,als je je
betervoeltomtweemaskers tedragen, isdekansgrootdat jeeen
verbeterdebeschermingkrijgt,duswaaromzoujehetnietdoen. '”115

Op10februari2021heeftdeCDChaaraanbevelingenofficieelbijgewerktmeteen tweede
masker,waarinstond:

"Gebruikeenstoffenmaskermetmeerdere lagenstof.
Draageenwegwerpmaskerondereenstoffenmasker.
Het tweedemaskermoetde randenvanhet
binnenmasker tegen jegezichtduwen.”116

Toengerapporteerdop23februari2021,adviseerdedeCDC
ookhetgebruikvankousenmeteenmasker,envoegdeeraan
toedathetdragenvantweemaskers tegelijkdeademhaling
zoukunnenbelemmeren:

“Anderestudieshebbenaangetoonddathet toevoegenvaneenmaskervoormedische
proceduresofhetplaatsenvaneen lapjevandoorschijnendnylonkousenmateriaalomdeneken
hetomhoogtrekkenovereenstoffenofmedischeproceduremaskerookdebeschermingvande
drageraanzienlijkverbeterdedoorhetmaskerstrakkeromgezichtvandedragerenhet
verminderenvanrandopeningen.”

Tenslotte,hoewelhetgebruikvandubbelemaskeringofhetomwindenendetouwtjesknopenen
hetmaskervouwen, tweevandeveleoptieszijndiedepasvormkunnenoptimaliserenende
prestatiesvanhetmaskerkunnenverbeterenvoorbroncontroleenvoorbeschermingvande
drager,kandubbelemaskeringdeademhalingbelemmerenofhetperiferezichtbelemmerenvoor
sommigedragers,enhetaanpassen (omwindenendetouwtjesknopenenhetmaskervouwen)
kandevormvanhetmaskerzodanigveranderendathetniet langerzoweldeneusalsdemond
volledigbedektvanpersonenmeteengrotergezicht.”117

Demassaproductie vangezichtsbedekkingenheeftookgeleid totgerapporteerde toenamesvan
milieuvervuiling.Uit eenonderzoekdat inAnimalBiologyverscheen,bleekdatCovid-
gerelateerdevervuilingeennieuwprobleemaanhetworden is.

Deonderzoekersvandestudieontdektendat inCanadaenhetVKvogelsenvossenverstrikt
raakten inafgedanktegezichtsmaskers, samenmetanderewezenszoalskrabben, vleermuizen,
meeuwenenegels.
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Zemerktenookanderemeldingenopvanapendieeropkauwenenvondeneenmasker inde
maagvaneenpinguïn.

Hetonderzoeksteamontdekteookeenmeerkoetnest inNederlanddatgedeeltelijkwas
gemaaktmetweggegooidegezichtsmaskers enhandschoenen.

“Gewerveldeenongewerveldedierenophet land, inzoetwater en inzeewater rakenverstrikt
ofgevangen incorona-afval”, zegtAuke-FlorianHiemstra,bioloogvanNaturalis
BiodiversityCenter eneenvande leidende ledenvanhetonderzoeksteam.118

Tenslotte kregendeHebreeënonderde Levitischewetbepaaldebevelenoverhoeomte
gaanmet specifiekeziektenen infecties. Inhet geval vanmelaatsheidkreeghet Joodse volk
eenvandeze specifieke instructies:

“[45] Andthe leper inwhomtheplagueis,hisclothes
shallbe rent, andhisheadbare,andheshallputa
coveringuponhisupperlip,andshall cry,Unclean,
unclean. [46]All thedayswherein theplagueshall bein
himheshallbedefiled;he isunclean:heshalldwell
alone;without thecampshall hishabitationbe
(Leviticus 13:45-46. KingJamesBible1611).”
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Ditgedeeltebehandeltdegegevensenmeningenovermaatregelenen
aanbevelingenvoorsocialeafstand, samenmet lokale,provincialeennationale
afsluitingen,plushuneffectiviteit en resultaten. Inditgedeeltewordengeen
gegevensbehandelddie rechtstreeksdeeconomischegevolgenbespreken.

Gavoormeer informatiehierovernaarTheWinePress (www.winepressnews.com)
voor rapportenoverdatonderwerp.Daarnaast raad ikhetTrends Journalookaan

vooronpartijdigeeconomie.

Tegenhet eindevanaugustus2020publiceerdehet BritishMedical Journal eenstudiemetde
titel "TwoMetersorOne:What is theEvidence for PhysicalDistancing inCOVID-19?" (“twee
meterof één:wat is hetbewijs voor fysiekeafstand inCOVID-19?”)Hier is eendeel vanwat ze
concludeerden:

“"1.8meter lijktdenieuwemaatstaf inonze
wereld tezijn", en "wetenschappersvanhet
Massachusetts InstituteofTechnologyende
Universiteit vanOxfordbewerendatde
zesvoetregeldeeluitmaakt vaneen te
vereenvoudigde, te rigideenverouderde
wetenschap."

Deonderzoekers vandezestudiezeggendatdeze
regel isontwikkeldenafgeleid van100 jaaroude
gegevens.

"Aangezienkleinedruppeltjesziekteverwekkerskunnendragen, ishetbelangrijkomrekening
tehoudenmethunbewegingsdynamiekbij hetontwikkelenvan richtlijnenvoor sociale afstand.
Dit geldtmetnamevoorSARS-CoV-2 (het virusdat verantwoordelijk is voorCOVID-19), dat
zichkanhechtenaan luchtdeeltjes en tot16uur inde luchtkanblijven.”

“Ondanksdealgemeneenhardnekkigeovertuigingdatanderhalvemeteronderdemeeste
omstandighedeneenveiligeafstand is,blijvenwetenschappelijkestudiesbewijzendatdeze
overtuigingonjuist is. Ineenrecentoverzichtvan10onderzoekennaardruppelemissies, vinden
achtvande10onderzoekendatademhalingsdruppelsverderdan tweemeterkunnenreizen."119
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Inmiddenmaart2021heeftdeCDCenkelevanhaaraanbevelingenvoorsociale
afstandbijgewerkt.Zewarentoenophungemakmethet toestaanvan
schoolkinderenomsociaalafstandelijk teblijvenop90cminplaatsvande
oorspronkelijke1.8meterdiezehaddenaangedrongen.Bovendienverklaarde
GretaMassetti, leidervandetaskforcevoorgemeenschapsinterventiesvande
CDC,dit:

“Wehebbenniet echt het bewijs dat 1,8meter nodig is omdeverspreiding
[vanCovid-19] laag tehouden.”120

Hetmedische tijdschriftTheLancetbeoordeelde172verschillendeonderzoeken,deprofessoren
Heneghanen Jeffersonpubliceerdeneenartikelmetde titel: "Er isgeenwetenschappelijkbewijs
voordeCOVID-tweemeterregel."Zeconcludeerdendat “slechtseenhandvol vandeartikelen
daadwerkelijkCOVID-19bestudeerden,enze toondenaandatnabijheidgeen impacthad.” "Veel
vanhetbewijsmateriaal indithuidigeuitbraakbeleid isvanslechtekwaliteit."121

HetPasteur Instituutonderzocht in juni2020deverspreidingvanhet coronavirusondermeer
dan1.000Fransebasisschoolleerlingen.Hierzijnenkele vanhunbevindingen:

"Kinderenhebbende infectieniet
overgedragenaananderestudentenof
aan lerarenofanderpersoneelopde
scholen."

“Erwarendriewaarschijnlijkegevallen
vanSARS-CoV-2-infectieopdrie
verschillendescholenvoordatde
scholenslotenvoordevakantie in
februari envervolgensvoorde
afsluiting.Dezegevallenhebbengeen
aanleidinggegeven tot secundaire
gevallenbij andere scholierenof
onderwijzendpersoneel.”

De lerarenwerdenslechtsmarginaal
getroffen,met in totaal slechts7,1%
geïnfecteerde leraren, eenvergelijkbaar
aantal alshet aantal ouders vanniet-
geïnfecteerdekinderen inhet
onderzoekdatbesmetwasmethet
virus (6,9%)."

“Voorniet-onderwijzendpersoneelwashetbesmettingsaandeel3,6%.Het
besmettingspercentagewaszeerhoogbij oudersvangeïnfecteerdekinderen (61,0%),maar
slechts6,9%bij oudersvanniet-geïnfecteerdekinderen.Dit suggereertdatdeouders in
verschillendegevallendebronvan infectie vanhunkinderenwaren”
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“Slechts tweepersonenwerden inhetziekenhuisopgenomen(1,4%)voor
COVID-19vande139geregistreerdegevallenvanSARS-CoV-2-infectie,
eencijferdatniet verrassend isvooreenrelatief jongepopulatie. Beide
personendie inhetziekenhuiswarenopgenomen,warenouders. Er
warengeendoden.”

Overhet algemeenzijnde resultatenvandit onderzoekvergelijkbaarmet
die vanonderzoekendie inandere landenzijnuitgevoerd,wateropwijst
datkinderen tussen6en11 jaaroverhet algemeenbesmetzijn ineen
gezinsomgevingennietopschool.Debelangrijkstenieuwebevinding is
datdebesmettekinderenhet virusniethebbenverspreidnaaranderekinderenofnaar lerarenof
ander schoolpersoneel”, vatDr.ArnaudFontanet, hoofdvandeepidemiologie vanopkomende
ziektenvanhetPasteur Instituut, het rapport samen.122

Het British Journal ofMedicineplaatstevde studiemetde titel: "Associatie tussen levenmet
kinderenenuitkomsten vanCOVID-19: eenopenveilige cohortstudie van12miljoen
volwassenen in Engeland."Hier is eendeel vanwat die studie concludeerde:

“Dit isdeeerstepopulatiegebaseerdestudieomte
onderzoekenofhet risicoopgeregistreerdeSARS-CoV-
2-infectieenernstigegevolgenvanCOVID-19verschilt
tussenvolwassenendie inhuishoudensmetenzonder
schoolgaandekinderenwonentijdensdepandemie in
hetVerenigdKoninkrijk.”

“Onder2.567.671volwassenen>65jaarwasergeen
verbandtussenlevenmetkinderenenuitkomsten
gerelateerdaanSARS-CoV-2.Wehebbengeen
consistenteveranderingeninrisicowaargenomenna
schoolsluiting.”

"Wehebbengeenconsistenteveranderingenwaargenomeninhet risicoopgeregistreerdeSARS-
CoV-2-infectieenernstigeresultatenvanCOVID-19,waarbijperiodenvoorennaschoolsluiting
werdenvergeleken."123

In2014, tijdenshethoogtepunt vandeebola-uitbraakvanuitAfrika,warengouverneursen
functionarissenvandestaat inAmerikaactiefbezigmetdeverplichtequarantaineen isolatie van
gezondheidswerkersdie terugkeerdenuit regio'swaarebolazichverspreidde.ToenFaucihoorde
dat statenalsNewYork,New Jersey, Illinois,Virginia,Maryland,GeorgiaenFloridazijn collega's in
quarantainehielden, verteldeFaucidemediadatquarantaines 'draconisch' en
'onwetenschappelijk'waren.
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FauciverteldeChuckTodd
vanNBC'sMeetThePress
ookdit:

“Hetprimairedoel isomhet
Amerikaansevolk te
beschermen,maarerzijn
manierenomdat tedoen
diemisschienhelemaalniet
zoverhoeven tegaan.”

“Wemoeten oppassen dat
er [geen] onbedoelde
gevolgen zijn.Wemoeten
ze behandelen enmensen
met respect terugsturen',
terwijl we de afsluitingen
onnodig 'draconisch'
noemen.

“Gameemetde
wetenschap. Je kuntzeop
verschillendemanieren
monitoren. Jehoeft zeniet
in eenafgesloten ruimte te
stoppen.”124

Hij verteldeookaanABC'sMarthaRadditzeen identieke
verklaring:

"Wewaarderendeangsten vanhetAmerikaanse volk,maar
jewilt geenbeleidhebbendatnegatieveonbedoelde
gevolgenzouhebben... Hetwetenschappelijk bewijs iswat
onsmoetdrijven.Als je iedereen in éénmandstopt, zelfs
mensendieduidelijk geenbedreigingzijn, danhebbenwe
hetprobleemvanhetontmoedigenvanmensendiewe
nodighebben.”125

Fauciwasook incontactmet iemanddie incontactwasmet
ebolamaarniet inquarantaineof socialeafstandhield.
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Op17april2020 legdeDr. JohanGiesecke, eengerenommeerdeepidemiolooguitZweden,de
voordelenuit vanhetnietafsluitenvanZwedenzoalsandere landendeden.

“Debelangrijkste reden isdatwij, ofdeZweedse
regering,begin januari hebbenbeslotendatde
maatregelendiewemoetennemen tegende
pandemieevidence-basedmoetenzijn. Enals je
begint rond tekijkennaardemaatregelendienu
doorverschillende landenwordengenomen,
ontdek jedatmaarheelweinigvanhenhetgreintje
bewijshebben.Maareendiewekennen,dieal
honderdvijftig jaarof langerbekend is, endat is
jehandenwassen isgoedvoor jezelfengoedvooranderenals je ineenepidemiezit.Maarvoorde
rest–zoalsgrenssluitingen,schoolsluitingen,socialeafstand–erzitbijnageenwetenschapachter
demeestehiervan.”

“Het isgeenstrategie,maarhet is eenbijproduct vandestrategie.Destrategie isomdeoudeen
dezwakken tebeschermen;probeerhunrisicoombesmet te raken toteenminimumte
beperkenenzorgvoorhenalszebesmet raken.Als jedatdoet-zoalswij hetdoen-zou je
waarschijnlijkgroepsimmuniteit krijgen-maardat is eenbijkomstigheid,het isnietde
belangrijkste redenomhet tedoen."126

Eindapril2020 legdeDr.AndersTegnell,debestemedische
epidemioloogvanZweden,uitwaaromzijn landZwedennietopslotging
enpleittehij voorverschillendemethoden.

“Uit eenrecentonderzoekvaneenvanonzeziekenhuizen inStockholm
bleekdat27%vanhetpersoneeldaar immuun is...Wedenkendatde
meestedaarvan immuunzijnvooroverdracht indesamenleving,nietop
dewerkplek.Wezouden inStockholmbinnenenkelewekenkudde-
immuniteitkunnenbereiken.”127

Op27november2020verklaardeSørenRiisPaludan,eenvooraanstaandeDeenseprofessor in
debiogeneeskunde,ditover lockdown-maatregelen:

"DeZweedseaanpakheeftonsgeleerdwatwewelennietmoetendoen in
andereScandinavische landen...Nuhoevenweniet in lockdown,maar
wetenwewaarwevoorzichtigermoetenzijn, vooralmetouderen."

“OpbasisvanZweedsegegevenshebbenwegeleerddathetopenhouden
vanscholennietbijdraagtaandeverspreidingvanhetvirus... Erzijn
bepaaldegroependiemoetenwordenbeschermd,watnubetekentdatweeensamenleving
hebbendie relatiefopen is, afgezienvanenkelebeperkingenophetaantalmensendatkan
samenkomen.”128

Opdiezelfdedagbracht het BritishMedical Journal een studieuitmetde titel "Covid-19:wat
ZwedenScandinavië leerde voorde tweedegolf". Het artikel vermeldde:
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“De 'zachte'benaderingvanZwedenhield indat terassen, restaurantsenscholen (voor leerlingen
tot16 jaar)openblevenenalleenaanbevelingengavenomhandentewassen,socialeafstandte
bewarenenbijeenkomstentehoudenvoorminderdan50personen.Dit staat inschril contrast
metdebuurlandenDenemarken,NoorwegenenFinland,diesnel in lockdowngingen.”

“Zwedenhad relatief lagebesmettingspercentages, ondanksdat ergeenverplichte lockdown
was.Meteen tweedegolf diedoorEuropagaat en landendieworstelenomheteconomisch
herstel inevenwicht tebrengenmetaanhoudendepandemischemaatregelen, lijkt Scandinavië
alsgeheelde lessenvanZweden terharte tenemen.”

“Hoewelde totale sterftehoger is
dan inde rest vanScandinavië, zijn
dehuidigecijfers inZwedenrelatief laag,
metgemiddeldslechtsdriedodelijke
slachtoffersperdag, vergelekenmet
100perdagbeginapril.
Landelijkbedroegde innamevan
nieuwe intensivecare-afdelingen
inoktobergemiddeldongeveer
tweeperdag, vergelekenmeteen
piekvan40-50perdag tusseneind
maart enbeginapril.”

"Dezedalingenzijndeels tewijtenaanverbeterdebehandelprotocollen inZweedse
ziekenhuizen..."

ThomasLinde,vandeZweedseNationaleRaadvoorGezondheidenWelzijn, zei opeen
persconferentiedat “het aantalCOVID-19-patiëntenop intensive care-afdelingennogsteeds
relatief kleinwasmetongeveer15%vandecapaciteit.”129

ProfessorRoryO'Connor,eenauteurvaneenonderzoekspapervandeUniversiteit vanGlasgow,
verklaarde: "Toegenomensociaal isolement, eenzaamheid,gezondheidsangst, stresseneen
economischeneergangzijneenperfectestormomdegeestelijkegezondheidenhetwelzijnvan
mensen teschaden."130

Dr.DanaGarfin,eengezondheidspsycholoog,verklaarde: "Mensen inquarantainevertonen
tekenenvanverwarring,depressieenwoede."Zezeidathoe langerde lockdownsaanhouden,het
traumazal toenemen,bijkomendecardiovasculaireproblemen,depressie, angsten
posttraumatischstresssyndroom.”131

Dr. JoshuaMorganstein,eenpsychiaterenrampendeskundige
ophetgebiedvangeestelijkegezondheidvandeUniformed
ServicesUniversity inBethesda,Maryland,stelt: "Voorsommige
mensenvoelteengebrekaansocialeverbondenheidnetzo
ingrijpendalsnieteten."132
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Op14mei2020geloofdedeWHOdat eengrotegeestelijkegezondheidscrisiswaarschijnlijk
hetgevolgzoukunnenzijn van “het isolement, deangst, deonzekerheid, deeconomische
onrust” alsgevolg vandeverlengde lockdown-maatregelen.133

Dr. ElkeVonHoof,Professor ingezondheidspsychologieaandeVrije
Universiteit inBrussel, verteldehetWorldEconomicForum: "Lockdown
is 'swereldsgrootstepsychologischeexperiment-enwezullende
prijsbetalen." Zegelooftdatde lockdownszouden leiden tot een
“secundaireepidemievanburn-outsenstressgerelateerd
ziekteverzuim inde tweedehelft van2020”.134

Dr. Faucizeimediomei2020: “Ikwilnietdatmensendenkendat iemandvanonshetgevoel
heeftdat langdurigopgeslotenblijvende juistekeuze is.Wekunnennietzo langopgesloten
blijvendat jeonherstelbareschadeaanrichtenonbedoeldegevolgenheeft,waarondergevolgen
voordegezondheid.”135

VolgenseennieuwonderzoekvanhetUSCensusBureauvertoontongeveereenderdevande
Amerikanen tekenenvanklinischepsychischestoornissenalsgevolgvandegedwongen
afsluitingvandeafgelopenmaanden.

Begin tothalfmeiwerdenongeveereenmiljoenhuishoudensbenaderdmet42.000reacties
overhoede lockdownvanhet coronavirusondermeerdewerkgelegenheid,de financiënende
gezondheidheeftbeïnvloed. Enkele vandebelangrijkstebevindingenuit hetonderzoek:

Bij hetbeantwoordenvanvragendiewerdengebruikt voorhetevaluerenvanpsychische
problemen, vertoonde24procent tekenenvanklinischedepressievestoornisen30
procent voorangststoornissen.

Hetantwoordopeenbepaaldevraagoverdepressie vertoondeeen toenamevan100
procent invergelijkingmetdezelfdevraag ineenenquêteuit2014.

NewYork, het epicentrumvandevirusuitbraak,wasde12ehoogste staat in termenvan
percentagevandezepsychische symptomen. InMississippi zeimaar liefst 50procent
vandeondervraagdendat zeaanangst endepressie leden. Iowavertoondehet laagste,
maarhetwasnogsteedsmetongeveer25procent vandeburgersdie significante
symptomenmeldden.

Onder jongevolwassenenenvrouwendieminderdan$25.000per jaarverdienden,
warendepercentagesdepressieenangstaanzienlijkhoger.Bijna tweederdevandegenen
diehet financieelmoeilijkhadden,zeidatze lasthaddenvanconstanteangst.

InOhio, datonder eenvandemeest restrictieve lockdownsvanwelke staatdanook is
geweest, gaandedramatischepieken inoproepennaar crisislijnendoor. Indestad
Daytonbijvoorbeeldkreegeencrisismeldpunt inminderdaneenmaandmeerdan
1.200 telefoontjesbinnen.Drinkproblemen,hetonvermogenommet stressomtegaan
eneenverdubbelingvanhet aantal onbedoeldeoverdosisdrugsbehoorden totdemeest
gemeldeproblemen.136
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HetBritseRoyalCollegeofPsychologists verteldemediomeiaanTheGuardian: “Mensenzonder
voorgeschiedenis vanpsychischeaandoeningenontwikkelenvoorheteerst ernstige
psychologischeproblemenalsgevolgvande lockdown, temiddenvan toenemendestressover
isolatie, baanonzekerheid, verbroken relatiesensterfgeval, heefthetRoyalCollegeofPsychiatrists
bekendgemaakt.”137

TheLancetpubliceerdeeenonderzoeknaardepsychologischeeffectenvan langdurige lockdowns
enquarantainesvaneerdereuitbraken.Volgensdat rapportdatwerduitgevoerd in10
verschillende landen,

“Demeestebeoordeeldeonderzoekenrapporteerdennegatievepsychologischeeffecten,
waaronderposttraumatischestresssymptomen,verwarringenwoede.Stressorenwarenonder
meereen langerequarantaineduur, angstvoor infecties, frustratie, verveling,onvoldoende
informatievoorzieningen financieel verlies.”138

Het International Journal of Social Psychiatrydeeldeeenstudiemetde titel "Social Isolation in
COVID-19:The Impactof Loneliness",waarinwerdgevonden:

“Omdatde tijdlijnenvandezepandemieonzekerzijn,wordthet
isolementverergerddoormassalepaniekenangst.Crisisbeïnvloedt
vaakdemenselijkegeestopcrucialemanieren,waardoordedreiging
wordt versterktendeangst sneeuwbaleffectkrijgt.Rationeleen logische
beslissingenwordenvervangendoorbevooroordeeldeen foutieve
beslissingendie loutergebaseerdzijnop 'geloofenovertuiging'.”

“Dezebelangrijkesocialedreigingvaneenpandemiewordtgrotendeels
verwaarloosd.Demassahysterieheeft een razend tempogekregenen
dehoopenaspiratiesvanmensenkrijgeneengenadeloospakslaag.”

“Individuenwordenelkedagwakkergehuld ineen ijskoudeketel vansociaal isolement,pure
vervelingeneendoordringendgevoel vaneenzaamheid.”

Het ontdekteookdat eenopdedrieAmerikanenklinische
niveaus vanangst endepressie ervaart als gevolg vande
pandemie vanhet coronavirus. Bovendien vertoonde25%
vande respondenten tekenenvan 'ernstigedepressieve
stoornis'. Degenenvan19-29 jaar vondenbij bijnadehelft
symptomenvanangst endepressie.139

EenZuid-Koreaansestudiewerdop21 juli 2020gerapporteerddoorReuters,waarinstond:

“Zuid-Koreaanseepidemiologenhebbenontdektdatmensenhetnieuwecoronaviruseerder
opliepenbij ledenvanhuneigenhuishoudendanbij contactenbuitenshuis.”

Ineenop16 julidoorCDCgepubliceerdonderzoekwerd indetail gekekennaar5.706
'indexpatiënten'diepositiefwarengetestophetcoronavirusenmeerdan59.000mensendiemet
hen incontactkwamen.
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Debevindingen toondenaandatminder dan2%vandeniet-huishoudelijke contacten van
patiëntenhet virushadopgelopen, terwijl bijna12%vandehuishoudelijke contacten van
patiëntendeziekte hadopgelopen.140

Op27 juli 2020publiceerdeTheLanceteenonderzoekvande JohnsHopkinsUniversitynaarde
effectenvande lockdowns.Zeconcludeerdendatde lockdownshet leidenvanmiljoenen
kinderenwereldwijdhebbenvergroot. Zewezenophongerenondervoedingdiemeerdan
10.000kindersterftepermaandveroorzaaktenenookdegroei van550.000permaand
belemmerde.

“Deongekendewereldwijdesocialeeneconomische
crisisveroorzaaktdoordeCOVID-19-pandemievormt
ernstige risico'svoordevoedingsstatusenhet
voortbestaanvan jongekinderen in lage-inkomens-
enmiddeninkomenslanden (LMIC's).

“Bijzonderzorgwekkend isdeverwachte toenamevan
ondervoedingbij kinderen,waaronderverspilling, als
gevolgvansterkedalingenvanhetgezinsinkomen;
veranderingen indebeschikbaarheidenbetaalbaarheid
vanvoedzaamvoedsel; enonderbrekingenvandiensten
ophetgebiedvangezondheid, voedingensocialebescherming.”141

HenriettaFore,Uitvoerenddirecteur vanUNICEF,gafhaar commentaar
opdie studieenzei:

“Het iszevenmaandengeledensindsdeeerstegevallenvanCOVID-19
werdengemeldenhetwordtsteedsduidelijkerdatdegevolgenvande
pandemiemeerschadetoebrengenaankinderendandeziektezelf.”

“Deopverspillinggerichteschattingendiewehierpresenteren,zijnwaarschijnlijk
conservatief, aangeziendeduurvandezecrisisonbekend isendevolledige impact
ervanopvoedsel,gezondheidensocialezekerheidsstelselsnogmoetworden
gerealiseerd.Deverstoringvananderegezondheidsdiensten tijdens lockdowns
zaldegezondheidensterftevanmoederenkindverder ingevaarbrengen.”142

VictorAguayo,hoofdvanUNICEF'svoedingsprogramma,zeiook: "Doorscholen te
sluiten,doordeeerstelijnsgezondheidszorg teverstoren,door
voedingsprogramma'sdisfunctioneel te latenzijn, richtenweookschadeaan."143

Vier auteurs vanhet tijdschrift Child andAdolescent Psychiatry&MentalHealthophetgebied
vankinderpsychiatrie enneurologie analyseerdendeeffecten van langdurige lockdowns.

“Isolatie, contactbeperkingeneneconomischestilstandbrengeneencompleteveranderingmet
zichmee indepsychosocialeomgeving indegetroffen landen.Dezemaatregelenkunnende
geestelijkegezondheidvankinderenenadolescentenaanzienlijkbedreigen.Angst,gebrekaan
contactmet leeftijdsgenotenenverminderdemogelijkhedenvoorstressregulatiezijnde
belangrijkstezorgen.
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Eenanderebelangrijkebedreiging iseenverhoogdrisicooppsychischeaandoeningenvande
ouders,huiselijkgeweldenkindermishandeling.Vooral voorkinderenenadolescentenmet
specialebehoeftenofnadelen,zoalshandicaps, trauma-ervaringen, reedsbestaandepsychische
problemen,migrantenachtergrondeneen lagesociaaleconomischestatus, kandit eenbijzonder
uitdagende tijdzijn.”

“Indemeeste landenmogen
kinderengeengebruikmakenvan
reguliere speeltuinen, zijn sociale
groepsactiviteitenverbodenenzijn
sportclubsgesloten. Sociale relaties
zijn sterkbeperktgebleven totnaaste
familieleden. In verschillende landen
is contactmet leeftijdsgenoten
verbodenofernstigbeperkt.

Ditkaneennegatiefeffecthebbenopkinderenenadolescentengezienhetbelangvancontact
met leeftijdsgenotenvoorhetwelzijn.Veel landenhebbentemakengehadmeteen lock-down
vanscholen.Zoalsblijktuit eenrecentoverzicht,hebbenschoolsluitingenmogelijkgeengrote
invloedophetverminderenvan infectiesenhetvoorkomenvansterfgevallen.

Daarommoetbijhet inschattenvandevoor-ennadelenvandezespecifiekemaatregel rekening
wordengehoudenmetmogelijkenegatievegevolgenzoalsverliesvanonderwijstijd,beperkte
toegangtot leeftijdsgenotenenverliesvandagelijksestructuur.144

Op13augustus2020verklaardehet tijdschrift PsychologicalTrauma:Theory,Research,Practice
andPolicy:

“Onzeanalyses vankortnadepandemieverklaringzijnhet topje vande ijsberg.Naverloopvan
tijdzalditwaarschijnlijkmeerdepressie, PTSS,geweld indegemeenschap, zelfmoorden
complexe rouwverwerkingomvatten.145

Uitvoerenddirecteur vanhetVNWereldvoedselprogramma (WFP),DavidBeasley,
verklaardemedioaugustus2020, "Deondervoedingzal tegenhet eindevanhet
jaarmet80%groeien ... eenechte ramp ... eenhongersnoodvanbijbelse
proporties."146

DavidSbarra,PhD inklinischepsychologieenprofessoraande
Universiteit vanArizona, verklaardeditoverde lockdowns:

“Wehebbeneenbeetje eenbreekpunt voordegeestelijkegezondheidbereikt.
Wezijngestrest, geïsoleerd, eenzaam,opgebrandendepressiever enangstiger
danwe in lange tijd zijngeweest.”

'Het isnietmoeilijkomtezienwatdezeellendeveroorzaakt.Wehebbenmassalewerkloosheiden
economischeonzekerheid.Metdesluitingvanscholen,kinderdagverblijvenenzomerkampen,
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velenvanonswordentussendewereldvanwerkenzorggetrokkenopmanierendieeenpaar
maandengeledennogondenkbaarwaren.Ouderevolwassenenenanderenmethetgrootste
risicowordensteedsmeergeïsoleerdvanhundierbaren,waardooreenzaamheidvooral veel
voorkomt.BovendienwordtdeVSgeconfronteerdmeteenepisch falen inhaarvermogenomhet
virusondercontrole tekrijgenenalsgevolgdaarvandoemtonzekerheidenwanhoopgrootop in
onsdagelijksbewustzijn.147

Op8oktober2020maakteDr.DavidNabarrovandeWHOdevolgendeopmerkingenover
regeringendie lockdownsgebruikenomdeverspreidingvanCovid-19tevertragen:

“Wemoetenecht leren samen te levenmetdit virusop
eenmanier diegeenconstante sluiting vaneconomieën
vereist,maar tegelijkertijdopeenmanierdienietgepaard
gaatmetveel lijdenendood.Het iswatwedemiddenweg
noemenendemiddenweggaatoverhet virusopafstand
kunnenhoudenen tegelijkertijdheteconomischeen
sociale levengaandehouden,enwedenkendathet
haalbaar is.”

“De realiteit isdatheteenopmerkelijkongecoördineerde
enonsamenhangende reactie isgeweest.”

“Kijkmaarwatermetde toeristenindustrie is
gebeurd,bijvoorbeeld inhetCaribischgebiedof
indeStilleOceaan,omdatmensennietop
vakantiegaan.Kijkwat ermetkleineboerenover
dehelewereld isgebeurdomdathunmarkten
gedeuktzijn.Kijkwat ergebeurtmetde
armoedeniveaus.Het lijkt eropdatwevolgend
jaarmisschieneenverdubbelingvande
wereldarmoedehebben.Wehebbenmisschien
minstenseenverdubbelingvandeondervoeding
bij kinderenomdatkinderengeenmaaltijden
krijgenopschool enhunouders, inarme
gezinnen,het zichniet kunnenveroorloven.”

“Dit is eigenlijk eenverschrikkelijke, afschuwelijkewereldwijdecatastrofe... endusdoenweecht
eenberoepopallewereldleiders. Stopmethetgebruik van lockdownals jeprimaire
controlemethode,ontwikkelbetere systemenomhet samen tedoenen leer vanelkaar,maar
onthoud: lockdownshebbenslechtsééngevolgdat jenooitmagkleineren, endatmaaktarme
menseneenstukarmer.”148
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Wij vandeWereldgezondheidsorganisatiepleitenniet voor lockdownsalsprimairmiddel omdit
virusonder controle tekrijgen.Deenigekeerdatwegelovendat een lockdowngerechtvaardigd
is, is om je tijd tegevenomte reorganiseren, hergroeperen, jemiddelenopnieuw inevenwicht te
brengen, jegezondheidswerkers tebeschermendieuitgeput zijn,maaroverhet algemeendoen
wehet lieverniet.”
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Inoktober2020zeiMikeRyan, uitvoerenddirecteur vanhetWHOHealthEmergencyProgram,
dit overdenationale lockdownsenhet trageverloopvanCovid:

“Watwewillenproberen te vermijden, zijndeze
massale lockdownsdiezostraffendzijn voor
gemeenschappen,de samenlevingenal het andere.”

“Wewillenniet omdraaienvangeengevallen, alles is
open; in eenpaargevallenwordt allesweer afgesloten,
wantdat isprecieshet soort scenariodatwewillen
proberen te vermijden.Waarweonsechtopmoeten
concentreren, is ervoor te zorgendat als zaken
terugkomen-enzezullenenkomen terug ...we
ervoormoetenzorgendatweonsniet alleen
concentrerenopbeperkendemaatregelen."

“Wemoetenniet accepterendat inelk landde terugkeer vanzakenmoetwordengezienals een
onmiddellijke terugkeer vandenoodzaakvan lockdown-beperkingenopnationaalniveau. Er zijn
veeldingendie tussendie tweepuntenkunnenwordengedaanenwemoetenerallesaandoen
omdit tedoenomonssocialeeneconomische levenopen tehouden,metnamescholenen
andereessentiëlediensten.”149

66artsen, allemaal huisartsen inhetVerenigdKoninkrijk, stuurdenop3oktober2020eenbrief
aanminister vanVolksgezondheidMattHancockmethunmeningoverde lockdown-
maatregelen:

“Wewillendringenddatuniet-COVID-schadeensterfgevallen
metdezelfdestatus inoverwegingneemtalsdegemelde
sterfgevallenalsgevolgvanCOVID.”

“Westondenvolledig achter deeerste lockdown toenernog
weinigbekendwasoverhet virus.Depositie is nu
transformationeel anders: nadekorte, initiële lockdown-fase
beginnende schadeaandegezondheid enhetwelzijnopde
lange termijnop tewegen tegendevoordelen... Nu is een
cruciaal cruciaal punt:wemoetenonzeplicht erkennenom
geenkwaad tedoen.”

“Sindsmaartzijner in totaal30.260extrasterfgevallen inparticulierewoningen,maarminderdan
1opde10 is tewijtenaanCovid-19.”

“Er iseenzorgwekkendsignaaldatdesterftecijfersvanzelfmoordonderkinderen inhetVerenigd
Koninkrijk tijdensde lockdownzijngestegenenonderdegenendienade lockdownzijngemeld,
blekenbeperkingvanonderwijsenandereactiviteiten, verstoringvanzorg-en
ondersteuningsdiensten, spanningenthuisen isolatiebijdragende factoren.”

"Wewillendeernst vanpandemiebeheernietondermijnen,maardebredereschadeaanbaby's,
kinderen, jongerenenvolwassenenvanalle leeftijdenkanniet langerwordengenegeerd."150
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MIND,deBritsenon-profitorganisatiediepleit voorgeestelijkegezondheidsproblemen,
verklaarde: “Meerdan tweederdevandevolwassenenmetgeestelijkegezondheidsproblemen
melddedathungeestelijkegezondheidverslechterde tijdensde lockdown.

Alsdirectgevolgvandepandemieenalleswatdaarop
volgt, zullenveelmensendievoorheengezondwaren
nugeestelijkegezondheidsproblemenkrijgen...
Beperkingenophetzienvanmensen,naarbuiten
kunnengaanenzorgenoverdegezondheidvan
familieenvriendenzijndesleutel factorendieeen
slechtegeestelijkegezondheidveroorzaken.”

Een jong individureageerdeopdestudiedie
rapporteerde: "De lockdownishetgrootsteprobleem
omdat ikeropvertrouwdat ikdemensenvanwie ikhou
kanzienalseencopingmechanismevoormijnangst
endepressie."151

Volgenseen rapport vandeWashingtonPost inoktober rapporteerde Japandehoogste
stijgingvanhet aantalmaandelijksezelfmoorden in vijf jaar,wathet totaal op2.153brengt.
Het rapport noteerdeeen toenamevan41% inzelfmoordenonder vrouwen.Degrootste
stijgingwasbij jongerenonderde29 jaar.

Het totale aantal zelfmoordenzagZuid-Koreaafnemen,maarhet aantal zelfmoordenonder
vrouwenonderde29 jaar steegmet43%.

KatsunobuKato,de regeringswoordvoerder in Japan,schreefdeze
verhoogdetarieven toealsgevolgvanhetcoronavirus.Hijweesopde
sluitingvanscholen,hetalgehele isolementenhetverliesvanbanen.Hij
zei: "Wemoetenderealiteit serieusonderogenzien."152

In februari 2021kondigden Japanse functionarissenopnieuween
stijgingaanvanzelfmoorddoorvrouwendiezij toeschrijvenaande
uitbraak.

“Het lijdt geen twijfel dathet coronavirushiermee temakenheeft.Wat
vooral zorgwekkend is, is datdegrootste toenamebij vrouwen is,wat
niet gebruikelijk is in Japan”, zegtMichikoUeda, eenprofessor aande
WasedaUniversity.153
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Tegenheteindevan2020beoordeeldePhilMagness, senioronderzoekervoorhetAmerican
Institute forEconomicResearch (AIE), enkelevandeverklaringenenbeleidslijnendiewaren
ontworpenomdeoverdracht vanCovid-19 tevertragen.HijnoteerdeenkeleuitsprakenvanDr.
Fauci:

“Op24 januari2020 legdeFauciuitdat lockdownsnietmogelijk
waren inAmerika,waarbijhijopmerktedatdestrikte lockdowns
diewerdenopgelegd inWuhan,China,nietzoudenworden
geaccepteerd indeVerenigdeStaten.

“Ikkanmenietvoorstellendat ikNewYorkofLosAngeleszou
sluiten,maarhetoordeelvandeChinesegezondheidsautoriteiten
isdat,gezienhet feitdathetzichoverdeprovinciesverspreidt,
hethunoordeel isdatdit iets isdat in feitegaathelpenbijhet
bevattenervan.Ofhetwelofniethetgeval is, isechtdevraag,
wanthistorischgezienheefthetgeengrooteffectals jedingen
afsluit, "verteldehijaanCNN.

Vervolgens,op31 juli vandatzelfde jaar, crediteertFaucidestrikte lockdowns inEuropavoor
het vertragenvandeverspreidingvanCovid-19, engetuigthij vooreencongrescommissie.

“Als jekijktnaarwater inEuropa isgebeurd, toenzeslotenofopslotgingenofophunplaats
gingenschuilen–hoe jehetookwiltbeschrijven–dedenzehetecht voorongeveer95%vande
(Europese) landen.dat.Als jeechtkijktnaarwatwehebbengedaan,ookalwarenwegesloten,
ookal zorgdehet voorveelproblemen,wehebbenecht functioneel slechtsongeveer50%
stilgelegd indezinvanhetgeheel vanhet land.”154

Volgenseenonderzoek inopdrachtvanVida
Healthbleekdatmeerdanéénopdezes
Amerikanenvoorheteerst in therapieging.
Vande2000ondervraagdemensenoverwoog
45%omsindsdekomstvanhetcoronaviruseen
behandelingvoormentalestress tezoeken,en
15%melddegeentoenamevanpsychologische
stress.

62%zei dat ze in dewintermaandenmeer
last hadden van ernstige depressies.

Bijna 90% van de ondervraagdenmeldde een zekeremate van ernstig psychisch trauma in
2020,met name:

Weinig interesse of plezier (52%)
Moeitemet inslapenofdoorslapen (52%)
Zichdepressief ofhopeloosvoelen (51%) 155
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Op4januari2021melddeUSAToday:

"Tussendeonvoorspelbaarheid, het isolementendenieuweuitdagingenbij hetbereikenvan
hunstudenten-waardeskundigenophetgebiedvangeestelijkegezondheidzichookzorgen
overmaken-voelt hetweinigegeestelijkegezondheidsondersteuningdat aan lerarenwordt
geboden, langnietgenoeg."

“Destressophaar iszogroot, zeslaaptniet.Voordepandemie
hadzeomdepaarmaandenmigraineenmelddezichopdie
dagenziek.Nuheeftzeeréénperweek,een toenamedieze
toeschrijft aanstress.Ze laatzichzelfdoordepijnheenwerken.
Ze isuitgeput.”156

HetEuropean Journal ofClinical Investigationpubliceerdeeenstudiemetde titel "Assessing
Mandatory Stay-at-HomeandBusinessClosureEffectson theSpreadofCOVID-19",waaruit
bleek:

“Wevindengeensignificante voordelenopdegroei vanmeer restrictieveNPI's (niet-
farmaceutische interventies). Soortgelijke reducties inhetgevaldatgroeimogelijk ismetminder
beperkende interventies.”157

Stichtingvoor EconomischOnderwijs (FEE) publiceerdeeenartikelmetde titel: "Zelfmoordbij
kinderenwordt een 'internationale epidemie' temiddenvaneenbeperktpandemisch leven,
waarschuwenartsen."158

Inmaart2021publiceerdeTheAmericanPsychologicalAssociation (APA)
een "Stress inAmerika"-peiling.Hier is eendeel vanwat zehebben
gevonden:

“Eenmeerderheidvandevolwassenen (61%)ondervondongewenstegewichtsveranderingen–
gewichtstoenameof-verlies –sindshetbeginvandepandemie,waarbij42%aangafmeeraan te
komendanzevanplanwaren.

Vandegenendieaankwamen,kwamenzegemiddeld13kilo aan... en10%zeidat zemeerdan
22.6kilowarenaangekomen....Dergelijke veranderingenbrengenaanzienlijke
gezondheidsrisico'smetzichmee,waaronder eengroterekwetsbaarheid voorernstigeziekten
doorhet coronavirus.

Voor de18%vandeAmerikanendie zeidendat zemeer gewicht verlorendanzewilden,wasde
gemiddeldehoeveelheid verlorengewicht 11.8 kilo.
Volwassenenmelddenookongewenste veranderingen inslaapenverhoogdalcoholgebruik.
Tweeopdedrie (67%)zeidendatzesindshetbeginvandepandemiemeerofminder slapendan
gewenst. Bijna1opde4volwassenen (23%)gaf aanmeeralcohol tedrinkenommethunstress
omtegaan."

“Demeerderheidvandeessentiëlewerknemers (54%), zoalsgezondheidswerkersenmensendie
bijwetshandhaverswerken,zeidendatzeopveelongezondegewoontenvertrouwdenomde
pandemie tedoorstaan.
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3opde4 (75%)zeidatzemeeremotionelesteunhaddenkunnengebruikendanzehebben
gekregensindshetbeginvandepandemie.Hulpverlenershaddenmeerdan tweekeerzoveel
kansals volwassenendiegeenessentiëlewerknemerszijnomdooreenprofessional inde
geestelijkegezondheidszorg tewordenbehandeld.

Latijns-Amerikaanse volwassenen rapporteerdenhetmeestwaarschijnlijk ongewenste
veranderingen in slaap (78%Latijns-Amerikaans versus76%zwart, 63%wit en61%Aziatisch),
fysiekeactiviteit (87%Spaansversus84%zwart, 81%Aziatischen79%wit) ) engewicht (71%
Spaansversus64%zwart, 58%wit en54%Aziatisch).

Sindsdepandemiebegon.ZwarteAmerikanenwarenhetmeestgeneigdomgevoelensvan
bezorgdheidoverde toekomst temelden.Meerdandehelftzeidatzezichnietophungemak
voelenomterugtegaannaarhet levenzoalszegewendwarenvóórdepandemieendatzezich
ongemakkelijkvoelenoverhetaanpassenaanpersoonlijke interactiezodradepandemievoorbij
is.159

In2020melddenzedatdementalegezondheidvanvelen instortte terwijl destressomhoog
schoot60

Op8april2021plaatsteStudyFindsonderzoeknaardekijkvanAmerikanenophunseksleven:
“ZesenvijftigprocentvandeAmerikanen ishetermeeeensdathunbezorgdheidoverdetoestand
vandewereldvorig jaareennegatieve invloedhadophunseksleven.

Rongeveerhetzelfdeaantal (55%)voegt toedatstressalsgevolgvanwerkofhetzoekennaareen
baanhunzin inseksheeftgetemperdtijdensdecoronaviruspandemie.”

Ongeveer60%vandegenendieproblemennoemden, zei dat verhoogdeangst ervoorzorgdedat
zeminder intimiteit haddendanvoorheen.

Bijna75%meldt een toenamevan 'faalangst'.

“73procentvanalle respondentenwenstedatzemeerspontanesekshadden.Maar56procent
zegtdatze teveel 'inhunhoofd'zittenoverseksomdeeerstekeerdatzehet
proberenvannieuwedingentegenieten."161

Uit eenonderzoekdat inhet tijdschriftWomen'sHealthverscheen,bleekdat
destressniveausvanmoedersvan jongekinderen indevoorschoolse leeftijd
omhoogschoten tijdensde lockdowns, endatdemeesten rapporteerden
over slaapverlies.

“Moedersvan jongekinderenhebbenalminderkansomdeaanbevolenhoeveelheidslaapen
lichamelijkeactiviteit tekrijgendanvrouwendiegeenkinderenhebben.Deze tekortkomingen
zoudenhet risicoopobesitaseneenslechtegezondheidkunnenvergroten, ende lockdown
verslechterdedesituatiedoordestressendechaos inhethuishouden tevergroten”, zegt
ChelseaKracht, Ph.D., eenpostdoctoraalonderzoeker inhetPediatricObesityandHealth
BehaviourLaboratorybij PenningtonBiomedischOnderzoekscentrum.
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“Moeders, vooral diemetkleuters, hebbenopMoederdagveelmeernodigdanbloemen. Er zijn
eenaantalmanierenwaaropmoeders stresskunnenverminderen, zoals eenpauzenemenvan
hetnieuwseneenpaarminutenontspannenvoordat zegaanslapen.Maarwatmoedersecht
nodighebben, ismeer steun, vanhun familie,werkplekkenengemeenschappen.Zehebben
systemischeveranderingnodig”, zegtAmandaStaiano, Ph.D., universitair hoofddocent en
directeur vanhet laboratoriumvoorpediatrischeobesitasengezondheidsgedrag.

“Eenvanonzedoelenalsonderzoekscentrumisomdegeneratiecyclusvanobesitas te
doorbreken.Onderzoekdataantoonthoeveeldepandemiedegezondheidvanmoedersheeft
aangetast, kanbeleidsmakersenzorgverlenershelpenstappen teondernemenommoeders
beter teondersteuneneneengerelateerde toenamevanchronischeziektenzoalsobesitas,
diabetes type2enhartaandoeningen tevoorkomen”, aldusPenningtonBiomedical Executive
Director JohnKirwan , Ph.D.162

StanfordUniversity bedachtde term "Zoomvermoeidheid", die "buitensporigehoeveelheden
dichtbije oog-staar" omvat eneen "verhoogdezelfevaluatie" vandekijker die zichzelf constant
indekostenziet.

JeremyBailenson,eenprofessor incommunicatieaanStanford,zeidat
gebruikers ʻmeervanzichzelfzienmeteen frequentieenduur̓ dieniet
eerder isgezien indegeschiedenisvandemedia.
"Indeechtewereld, als iemand jeconstantmeteenspiegel zouvolgen-
zodat terwijl jemetmensenpraat,beslissingenneemt, feedbackgeeft,
feedbackkrijgt- je jezelf ineenspiegel zouzien,datzougewoongekzijn.
Datzouniemandooitoverwegen.”163

TheWall Street Journalpubliceerde "Eenzaamheid, angst enverlies: deverschrikkelijke tol vande
COVID-pandemievoorkinderen",waarin stond:

“ZeldenhebbenAmerikaansekinderenzoveelklappengekregen.Enallemaal tegelijk, zoals
tijdensdepandemievorig jaar.”164

Op4april 2021plaatsteEuroNewseen rapportmetde titel "Het aantal tienersdatpsychiatrische
hulpzoekt stijgt temiddenvaneenpandemie."

AngeleConsoli,eenkinderpsychiaterdie ineenziekenhuis inParijswerkt,zegtdatsindsde
lockdownhetaantalziekenhuisopnameswaarvoorpsychiatrischezorgnodig isvoorpersonen
onderde15 jaarmet80% isgestegen.

MarieDelhaye,hoofdvandeBelgische jeugdafdelingvanhet ErasmusZiekenhuis, zei dathet
aantal psychiatrischeconsultensinds september vorig jaar is verdrievoudigd. Eendeel vande
hulpbehoevende jongerenmoetdriemaandenwachtenopeenafspraak.
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“Wehebben jongemensendie20kgzijnafgevallenenvanwiedeoudershetnietwisten.De
derdegroephoudtmeerverbandmeternstigedepressiesofzelfspsychose,waarbij sommigen
eengevoel vanvervolgingofparanoiahebben,”zeiDelhaye.165

Dewebsite voorgezondheidsbevorderingNakedNutritionpubliceerde
bevindingenvaneenonderzoekuitgevoerddoorOnePoll,waarinwerd
gewezenopgewichtstoename incombinatiemetde langdurige lockdowns.

Ongeveer 50% zei dat ze hunpre-quarantainelichamennooit terug
zullen krijgen.
DegemiddeldeAmerikaan isongeveer2.27kiloaangekomensindsde lockdowns in
2020begonnen.
Bijna tweederdevoelt zichnumindergezonddandemaandenervoor-debelangrijkste
redenenzijngebrekaan lichaamsbewegingenhetetenvanongezondvoedsel.
Ongeveer 70% vond thuistrainingen niet zo effectief als de gezondheidsroutines die ze
hadden vóór de sluiting.166

Dr. BarryM. Popkin,vooraanstaandhoogleraar voedingaandeUniversiteit vanNorthCarolina,
deeldeeenartikel voordestudentenkrant vandeuniversiteit, overdeeffectenvandeverlengde
lockdowns:

“Deresulterende lockdownvandepandemieheeftgeleid toteenaantal
omstandighedendiehetvoor individuenmoeilijkermakenomeengezondgewicht
tebereikenof tebehouden.Door thuis tewerken,socialebezoekentebeperkenen
dagelijkseactiviteitenteverminderen-allemaal ineenpogingomdeverspreiding
vanhetvirus testoppen-bewegenweminderdanooit.Demogelijkheidom
toegangtekrijgentotgezondvoedselheeftookeenklapgekregen.Economische
ontberingenbrengendegenendiealvoedselonzekerzijnnogmeer ingevaar,
waardoorzekwetsbaarderwordenvooromstandighedendiekunnenontstaan
doorhetconsumerenvanongezondvoedsel.”167

Halifaxmelddedit begin februari: “Bij EetstoornissenNova
Scotia, hielddeorganisatie een jaargeledeneenmaandelijkse
workshop.Toendepandemie toesloeg,namdieworkshop
toe tot elkeweek... eetstoornissenwordenveroorzaaktdoor
stress, angst endepressie. Bovendiendragendeverstoring
van routines, sociaal isolementenontkoppelingvan
ondersteuningbovenopdevoedingscultuurwaarschijnlijk
allemaalbij aandeopkomst.168

Eenweek latermeldde deWall Street Journal:
“Kinderartsenwaarschuwendatde langdurigeverstoring
vanpersoonlijkonderwijs, sport enandereactiviteitendoordecoronaviruspandemie leidt tot
gewichtstoenamedie langdurigegevolgenkanhebbenvoordegezondheidvankinderen.”
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Dr.HaiCao,eenkinderarts inBrooklyn,NY, verteldede
Journal: "Wezienveel kinderen indebasisschoolleeftijddie in
een jaar10 tot14kilo aankomen."

“Zelfskinderenopdemiddelbareschoolwordendepressief.
Zemissenhunvrienden.Veeldoenhetacademischnietzo

goed.Metdepressiekomtookgewichtstoename.Zevervelen
zichen ikdenkdatzetroost-eten,' voegdeBrittanyWilson,

arts-assistentopStaten Islanderaantoe.169

Inmei2020melddeBloombergdatdebezorgdienstenvoor sterkedrankmet
400%stegen.170

SarahWakeman,eenverslavingsarts inhet
MassachusettsGeneralHospital inBoston,zei:
"Ikverwachtdatweeenbehoorlijk significante
toenamezullenzienvanwat ikongezond
alcoholgebruiknoem",
melddedeNewYorkTimes.171

KaiserHealthNewsmelddedatKeckUniversity van
deUniversity of SouthernCaliforniahet aantal
alcoholische leverziekte-opnamesmet30%zag
stijgen in vergelijkingmet2019.Het rapportmerkt
opdat andereuniversitaire ziekenhuizen indeVS
eenstijgingzagen in soortgelijkeopnames.

In septemberbleef deonlineverkoopstijgen,
waarbij debestellingenvanbier,wijn en sterke
drankmet256%stegen tenopzichte van2019.172

Volgens eenCDC-enquête zei 13% vande respondentendat ze in de zomer van2020met
hunmiddel begonnenof dit verhoogden.173

TheWall Street Journal rapporteerde een toename van 48% van het
aantal overdosis drugs in vergelijkingmet 2019.

HetAdvocacyResourceCenterciterend: “Terwijldewereldwijdepandemie
vanCOVID-19voortduurt,neemtookdeopioïde-epidemievanhet land
toe.DeAmericanMedicalAssociationmaaktzichgrotezorgenovereen
toenemendaantal rapportenvannationale,staats-enlokalemediadie
wijzenopeentoenamevanopioïdengerelateerdesterfte.”174

DavidSternberg,eenmanagerbij ʻhethelpenvan individueleprostitueesoverlevenʼ (HIPS), de
steungroepvoordrugsgebruikers, diewordtbezochtdoor sekswerkersen IV-drugsgebruikers,
verklaarde: “Het ishier eenvrij harde realiteit.Wehebbenveelpatiëntenverloren.”175
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Volgenseenrapport van15september2020,melddehetTrends Journal:

“DeWSJzeidathet informatiehadopgevraagdbij 50vande
grootsteprovincies vanhet landen informatiehadgekregen
van30vanhen.Het rapporteerdeeenopwaartse trend in21
vandeprovinciesdiegegevensover sterfgevallendoor
overdoseshebben ingediend.De toename lijkt zichoverhet
hele land te verspreiden, engezondheidsfunctionarissen
gavenaandat fentanylmethamfetaminensterkbijdragenaan
de toename.

Indeberichtgevingmerktenzeopdatdegrootsteprovincie
onderhen,LosAngeles,bijna50procentmeersterfgevallen
dooroverdoseszag inslechtsdeeerstemaandendehelft van
desluitingvanhetcoronavirus invergelijkingmet2019.

GaryTsai, interim-directeurvanSubstanceMisbruik, PreventieenControlevoorde
volksgezondheidsafdelingvandeprovincie, zeidatdegenendieworstelenmetdrugsmisbruik
"binnenzijn, zezijngestrest,misschienhebbenzeeenbaanofeen familielidverloren."

HetOverdoseDetectionMappingApplicationProgram,datoverdoses inhethele landvolgt,
rapporteerdeeen toenamevan18procent in vermoedelijkeoverdosesnade thuisblijversdoor
gouverneursdie inmaartbegonnen.

“ToenCOVID toesloeg,mochtniemand
iemandaanraken,niemandmocht iemand
zien.Hetergstevoor iemanddiechaotisch
drugsgebruikt, isomgeïsoleerd teworden”,
zegtShannonHicks,hoofdvanExchange
Union, eenschadebeperkingsgroep in
WestVirginia.

DeAssociationofAmericanMedicalColleges
(AAMC)steltwaaromhetdrugsgebruik toeneemt:meerdan20miljoenmensenindeVShebben
eenstoornis inhetgebruikvanmiddelen.NuheeftCOVID-19velenopgesloten,ontslagenen
overspoeldmetonzekerheid.Totnutoezienexpertsondermeer tekenenvanterugvallenen
toenemendeoverdoses.”176

ZeroHedgeendeWall Street Journal rapporteerdeneenstijgingvanhet sigarettengebruik in
2020. Elk jaardaaldedeverkoop,maarde verkoopkeerde terugenkwam ineenvlakke
toestand in2020.177
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DeNationaleCommissievoorCOVID-19en
Strafrechtrapporteerdebewijsvooreengroeivan
moordenin2020,ongeveer1.200meerdan
normaal.

“COVID-gerelateerdebeperkingenkunnen
aanvankelijkeenonderdrukkendeffecthebben
gehadopmoorden,maarhetafnemenvandie
beperkingen, incombinatiemetdedrukop
risicopersonenenbelangrijke instellingen–nog
verergerddoorhetgebrekaancontactmet
dergelijkepersonen–hebbenwaarschijnlijk
allemaalbijgedragenaanverhoogde
moordcijfers in2020.”178
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Ditgedeeltebehandelt enkelegegevensengeschiedenis ronddeontwikkeling
vandevaccinsdiewordengebruikt omte inoculeren tegenCovid-19,waarze

vangemaaktzijn enhoezebedoeldzijn tewerken.

Sindshetbegin vanhetpandemoniumdat in2020echtbegon,warener al gesprekkengaande
over eenvaccin voordatCovid-19 inmaart vandat jaarofficieel totpandemiewerduitgeroepen.

Omdebredemassa tebeschermen tegenCovid-19,moestwatbekendstaat als "kudde-
immuniteit"wordenbereiktomeeneinde temakenaanofopzijnminst eengrotebelemmering
te vormenvoordeverspreidingvanCovid.

VolgensWebMD isdit hoezekudde-immuniteit definiërenenmanierenomdit tebereiken:179

“Groepsimmuniteit, ofgemeenschapsimmuniteit, iswanneereengrootdeel vandebevolkingvan
eengebied immuun isvooreenspecifiekeziekte.Alsgenoegmensenresistentzijn tegende
oorzaakvaneenziekte,zoalseenvirusofbacterie, kanhetnergensheen.

Hoewelnietelk individu immuunkanzijn,heeftdegroepalsgeheelbescherming.Ditkomt
omdateroverhetalgemeenmindermensenmeteenhoogrisicozijn.Het infectiepercentage
daalt endeziekteverdwijnt.

Kudde-immuniteitbeschermtrisicopopulaties.Ditzijnondermeerbaby'sendegenenmeteen
zwakimmuunsysteemdatzelfgeenweerstandkankrijgen."

“Jekunt vannatureweerstandontwikkelen.Wanneeruw
lichaamwordtblootgesteldaaneenvirusofbacterie,maakt
het antilichamenaanomde infectie tebestrijden.Wanneer
jeherstelt, houdt je lichaamdezeantistoffenvast. Je lichaam
zal zichverdedigen tegeneenandere infectie.Dit iswatde
uitbraakvanhetZika-virus inBraziliëheeftgestopt. Twee
jaarnahetbeginvandeuitbraakwas63%vandebevolking
blootgesteldaanhet virus.Onderzoekersdenkendatde
gemeenschaphet juisteniveauheeftbereikt voor
kudde-immuniteit.

Vaccinskunnenookweerstandopbouwen.Ze laten je lichaamdenken
dateenvirusofbacteriehetheeftgeïnfecteerd. Jewordtnietziek,maar je
immuunsysteemmaaktnogwelbeschermendeantistoffenaan.De
volgendekeerdat je lichaamdiebacterieofdatvirus tegenkomt, ishet
klaaromhet tebestrijden.Dit iswatpolio indeVerenigdeStatenheeft
gestopt.

Vaccinsenkudde-immuniteit



68

Wanneerbereikt eengemeenschapgroepsimmuniteit?Het hangt af vanhet reproductienummer,
of R0.DeR0vertelt je het gemiddelde aantalmensendat eenenkelepersoonmethet virus kan
infecterenals diemensennogniet immuunzijn.HoehogerdeR0, hoemeermensen resistent
moetenzijn omgroepsimmuniteit te bereiken.

OnderzoekersdenkendatdeR0voorCOVID-19tussende2en3ligt.Ditbetekentdatéénpersoon
tweetotdrieanderemensenkanbesmetten.Hetbetekentookdat50tot67%vandebevolking
resistentmoetzijnvoordatde immuniteitvandekuddebegintende infectiecijfersbeginnente
dalen.”

Veel gezondheidsfunctionarissenhebbenhetbelangopgemerkt vanhet
bereiken vangroepsimmuniteit,met namemensenzoalsDr. Fauci,
bijvoorbeeld.Fauciontmoedigde inoktober2020het gebruik van
natuurlijkegroepsimmuniteit. Hij vindt dat 'totale onzin'.180

“Als jemet iemandpraatdieervaringheeftmetepidemiologieen
infectieziekten,danzullenze jevertellendatdat riskant isendat jeveel
meer infectieskrijgt vankwetsbaremensen,watzal leiden tot
ziekenhuisopnamesenoverlijden.Dus ikdenkdatwedat recht indeogen
moetenkijkenenzeggendathetonzin is."

BovendienpubliceerdeTheLanceteen rapport van80artsenwaarinstond: “Elkestrategievoor
pandemiebeheerdieberustop immuniteit tegennatuurlijke infectiesvoorCOVID-19 isgebrekkig.
Ongecontroleerdeoverdrachtbij jongeremensenbrengtaanzienlijkemorbiditeit enmortaliteit
metzichmeeoverdehelebevolking."181
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Dr. Fauci,zoals anderegezondheidsfunctionarissenenpolitici hebbenverklaard, gelovenzedat
de immuniteit vandekuddeergens tussende70%en85% ligt.

Einddecember2020zeiFauci ineen interviewmetdeNewYorkTimesdathij zijnkudde-
immuniteitspercentageszouwijzigenopbasis vanpubliekeacceptatieendebehoefteaaneen
vaccin.

"Toenpeilingenzeidendat slechtsongeveerdehelft vanalleAmerikaneneenvaccinzounemen,
zei ikdatde immuniteit vandekudde70tot75procentzoukosten ... Toennieuwere
onderzoekenzeidendat60procentofmeerhetzounemen,dacht ik: 'Ikkandit eenbeetje
omhoog,' dus ikgingnaar80,85.”182

Enkeledagen laterwerdFaucigeïnterviewddoorDanaBashvanCNNovergroepsimmuniteit en
deuitrol vanvaccins.Hij verteldeBashdathij zijnkudde-immuniteitscijfersbaseerdeopMazelen.

“Deberekeningendie ikmaakte70, 75%het is een
bereik.Het bereik zal ergens tussende70en
85% liggen.

Deredendat ikbegontezeggen70,75%, ikhebhet
op85gebracht.Dat isgeengrotesprong.

Wanneer je onder de90%vandebevolkingkomtdie
gevaccineerd ismetmazelen, begin je eendoorbraak
te zien tegendekudde-immuniteit.

Dusmaakte ikeenberekeningdatCOVID-19langniet
zooverdraagbaar isalsmazelen... Ikkanmevoorstellen
dat je ietsnodighebtdat jeminderdan90procentnodighebt-dat iswaar ikbijde85kwam."

Bash vroegFauciookofpeilingenvan invloedwarenopzijnschattingenvande immuniteit vande
kudde,waaropFauci toegafdatdithetgevalwas.

“Ikwil demensenvandeVerenigdeStatenenwereldwijdaanmoedigenomzich te laten
vaccinerenenzoveel [mensen] alswemogelijkwordengevaccineerd, zullenwedichterbij kudde-
immuniteit komen.Hetkomteropneerdathet eengok is. Ikhebeenbereikgegeven.”183

Watbetreftdeuitrol vanhet vaccin,werdonderhetbestuurvanpresidentDonald
TrumpdemilitaireoperatieWarpSpeed (OWS) inhet levengeroepen.Denaamis
afgeleidvandemediafranchiseStarTrek-metde term 'warpsnelheid', die inhet
fictieveuniversumsneller isdande lichtsnelheid.Hetwerdvoorheteerst aande
mediaonthuldop29april 2020enwerdop15meiofficieelgeïnitieerddoor
Trumpalseenprivaat-publiekpartnerschap.Voordathetplanofficieelbekend
werdgemaaktaanhetpubliek,werdaanvankelijk$10miljard toegekend
volgensdeCARES (CoronavirusAid,Relief, and
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EconomicSecurity) Wetaangenomen
doorhetCongresop27maart.De
financieringwerduiteindelijk in
oktober2020verhoogd tot
$18miljard.

Deoperatiewerd tot januari2021geleid
doorMoncef Slaoui,waarnahij tot eind
februariwerdvervangendoorDavidA.
Kessler –waarnadeoperatieofficieel
onderdehoedevande regeringvan
president JoeBidenwerdgeplaatst.De
officiële activeringvan285dagen
eindigdeop24 februari 2021.Generaal
GustaveF. Perna tradookopalsChief
OperatingOfficer.

OWS (OperationWarp Speed) erwarenook veel andereoverheidsinstantiesbij betrokkenom
voorhet succes vandeoperatie te zorgen.Agentschappenzoals hetDepartmentofHealth and
HumanServices (HHS), deCenters forDiseaseControl andPrevention (CDC), de FoodandDrug
Administration (FDA), Biomedical AdvancedResearchandDevelopmentAuthority (BARDA), de
NationalHealth Institutes (NIH ); hetministerie vanDefensie (DOD), deministeries van
Landbouw, Energie enVeteranenzaken; samenmet andereparticulierebedrijvenwaren
allemaal betrokken.

Kortom,OWS is opgericht omzosnelmogelijk
eenmassaal vaccin teproducerenomde
verspreiding vanCovid-19 tebeëindigenenom
kudde-immuniteit te bereiken, immuniteit en
bescherming tegenhet virus.

Inde loopvan2020hebbengrote farmaceutische
enmedischeonderzoeksbedrijven
overheidssubsidiesgekregenomverder
onderzoektedoennaareenvaccinvoorhetgrote
publiek "warpspeed".

Merck en IAVIwarendeeerstendie op15april (vóór deofficiële aankondiging vandeoperatie)
een financiering van38miljoendollar ontvingen.Merckbeëindigdeuiteindelijk hunonderzoek
enprojecten eind januari 2021.
Inmei ontvingAstraZeneca, samenmetdeUniversiteit vanOxfordenVaccitech, 1,2miljard
dollar.

In juli kregenSanofi enGlaxoSmithKline enNovavax$2,1miljard en$1,6miljard
toegekend.

In augustusontvingenModernaen Johnson& Johnson$1,53miljard en$1miljard.
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Pfzier-BioNTechontvinggeenfinancieringvanAmerika,maarkreeg€375miljoen (445miljoen
dollar) vanDuitslandomeenCovid-19-vaccin teonderzoekenenteontwikkelen.Zewaren
medio januari2020albegonnenmethetonderzoekenenontwikkelenvaneenvaccinonderde
noemer P̒rojectLightSpeed .̓

In een interviewmet deWall Street Journal zei Slaouidat ontvangers van vaccins zullenworden
gevolgd engetraceerdmet nauwkeurigemonitoring,waarbij technologiebedrijven zoals
Google enOracleworden ingeschakeld om tehelpenbij het verzamelen vandegegevens.184

Eenofficieel document vanOWSverklaardedatontvangers vanvaccinsgedurende24maanden
zullenwordengecontroleerdomdeveiligheidseffectenvandevaccinsop lange termijn te
onderzoeken.

“Hetbelangrijkstedoel vangeneesmiddelenbewaking ishetbepalenvan
deprestatiesvanelkvaccin inpraktijkscenario's, hetbestuderenvande
werkzaamheidenhetontdekkenvanzeldzameennieuwebijwerkingen
dienietzijnvastgesteld inklinischeonderzoeken.OWSzalook
farmacovigilantie-analysesgebruiken,diealseenvande instrumenten
dienenvoordecontinuemonitoringvan
geneesmiddelenbewakingsgegevens. Erzullen robuusteanalytische tools
wordengebruiktomgrotehoeveelhedengegevens tebenuttenende
voordelenvanhetgebruikvandergelijkegegevens indehele
waardeketen, inclusiefwettelijkeverplichtingen.”185

Ophetmoment vanpublicatie zijn er vier vaccins inomloopomdebredemassa te inenten
tegenCovid-19: vanPfizer-BioNTech,Moderna,AstraZenecaen Johnson& Johnson.

Ik zal de ingrediëntenvanelk vandevaccinsopsommenenenkele ingrediëntenbehandelen.
Voormeer informatieover sommige ingrediënten raad ik je aanomjeeigenonderzoek tedoen,
want er is veel informatiedie indit boekjekanwordenvermeld. Ik zal zeer zelden ingaanop
gemeldebijwerkingenvandevaccins.Gavoormeer informatienaardeWinePress voormeer
informatie. https://winepressnews.com

Hier isde lijstmet ingrediëntenvandeCovid-vaccins (watopverschillendebronnen te vinden is,
net alsbij andere vaccins):186
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Pfizer-BioNTech:

Nucleoside-gemodificeerdemessengerRNA
(modRNA)diecodeert voorhet virale spike-
glycoproteïne (S) of SARS-CoV-2
(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-
diyl)bis (ALC-3015)68
ChAdOx1S(recombinant)
(2-hexyldecanoate),2-[(polyethyleneglycol)-
2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine(DPSC)
Cholesterol
Kalium-chloride
Monobasischkaliumfosfaat
Natriumchloride
Basischnatriumfosfaatdihydraat
Sacharose

Moderna:

mRNA(Nucleoside-gemodificeerdmRNAdat
codeertvoordeviralepiek(S) glycoproteïne van
SARS-CoV-2
Polyethyleenglycol(PEG) 2000dimyristoyl
glycerol(DMG)
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-
fosfocholine
Cholesterol
SM-102(EigendomvanModerna)
Tromethamine
Thomethaminehydrocholoride
Azijnzuur
Natriumacetaat
Sacharose
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Johnson&Johnson:

Recombinant, replicatie-incompetent
adenovirus type26dathetSARS-CoV-2
spike-eiwit totexpressiebrengt
Citroenzuurmonohydraat
Trinatriumcitraatdihydraat
Ethanol
2hydroxypropyl-β-cyclodextrin(HBCD)
Polysorbate-80
Natriumchloride

AstraZeneca:187

L-Histidine
L-Histidinehydrochloride monohydrate
Magnesiumchloridehexahydraat
Polysorbaat80
Ethanol
Sacharose
Natriumchloride
Dinatriumedetaatdihydraat
Water voor injectie

mRNA ishethoofdingrediënt voorhetModerna-vaccin.Het is ookhetprimaire ingrediënt voor
dePfizer-vaccins.

Dewebsite vanModernabeschrijftmeeroverhunvaccins, inhetbijzonderwaarhetmRNA
voor is ontworpen:188

“Ontdekkingenontwikkelingvangeneesmiddelenmogelijkmaken:

WebouwdenModernaophet leidendeuitgangspuntdatalshetgebruikvanmRNAalsmedicijn
vooréénziektewerkt,hetvoorveelziektenzoumoetenwerken.Enalsditmogelijk is-metde
juisteaanpaken infrastructuur-kanhetdemanierwaaropmedicijnenwordenontdekt,
ontwikkeldengeproduceerdaanzienlijkverbeteren."

Onsbesturingssysteem:

Omdatwehetbredepotentieel vanmRNA-wetenschaperkennen,wildenweeenmRNA-
technologieplatformcreërendatheelergopeenbesturingssysteemopeencomputer lijkt.Het is
zoontworpendat
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hetkanonderlingverwisselbaarwordenaangeslotenenafgespeeldmetverschillende
programma's. Inonsgeval ishet 'programma'of 'app'onsmRNA-medicijn–deuniekemRNA-
sequentiediecodeert vooreeneiwit.

Wehebbeneen toegewijd teamvanenkelehonderdenwetenschappersen ingenieursdiezich
uitsluitendrichtenophetbevorderenvanModerna'splatformtechnologie.Zezijngeorganiseerd
rondbelangrijkedisciplinesenwerkenopeengeïntegreerdemanieromdekennis rondmRNA-
wetenschap tevergrotenenuitdagingenop te lossendieuniekzijnvoordeontwikkelingvan
mRNA-geneesmiddelen. SommigevandezedisciplinesomvattenmRNA-biologie, chemie,
formuleringen levering,bio-informaticaeneiwittechnologie."

“OnzemRNA-medicijnen–de 'softwarevanhet leven':

WanneerweeenconcepthebbenvooreennieuwmRNA-medicijnenbeginnenmet
onderzoek,zijnde fundamentelecomponentenalaanwezig.

Inhetalgemeen ishetenigedatvanhetenepotentiëlemRNA-medicijn inhetandere
verandert,het coderendegebied-deeigenlijkegenetischecodedie ribosomen
instrueertomeiwitten temaken.Hetgebruikvandeze instructiesetsgeeftonze
onderzoek-mRNA-geneesmiddeleneensoftware-achtigekwaliteit.Wehebbenook
hetvermogenomverschillendemRNA-sequentiesdiecoderenvoorverschillende
eiwitten tecombineren ineenenkelmRNA-onderzoeksmedicijn.

Wemakengebruik vande flexibiliteit dieonsplatformbiedtende fundamentele rol
diemRNAspeelt indeeiwitsyntheseommRNA-medicijnenvooreenbreedspectrum
vanziektenna te streven."
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“Binneneenbepaaldemodaliteit zijndebasiscomponentenoverhetalgemeen identiekvoor
alleontwikkelingskandidaten- formulering,5'-regioen3'-regio.Alleenhet coderende
gebiedvarieertopbasis vandeeiwittendiehetpotentiëlemedicijndecellenstuurtomte
produceren.

Belangrijkeuitdagingenoverwinnen

HetgebruikvanmRNAommedicijnentemakeniseencomplexeondernemingenvereisthet
overwinnenvannieuwewetenschappelijkeentechnischeuitdagingen.WemoetenhetmRNAinde
beoogdeweefselsencellenkrijgenterwijlwehet immuunsysteemontwijken.Alshet
immuunsysteemwordtgeactiveerd,kanderesulterendereactiedeeiwitproductiebeperkenen
daarmeehet therapeutischevoordeelvanmRNA-geneesmiddelen.Wehebbenookribosomen
nodigomtedenkendathetmRNAopnatuurlijkewijze isgeproduceerd,zodatzenauwkeurigde
instructieskunnenlezenomhet juisteeiwit teproduceren.Enwemoetenervoorzorgendatde
cellengenoegvanheteiwit totexpressiebrengenomhetgewenstetherapeutischeeffect te
hebben.

Onzemultidisciplinaireplatformteamswerkennauwsamenomdezewetenschappelijkeen
technischeuitdagingenaan tegaan.Deze intensievecross-functionelesamenwerkingheeftons
instaatgesteldombelangrijkeaspectenvanonsplatformvooruit tehelpenenaanzienlijke
vooruitgangteboekenbijhet leverenvanmRNA-medicijnenvoorpatiënten.”
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In2018brachtdeNIHeenartikel uitmetde titel "EennieuwemRNA-modificatie kan
genexpressiebeïnvloeden."Hier is eendeel vanwatdie studiezei:

“OnderzoekersvanCCR identificeerdeneennieuwe
modificatie inhumaanboodschapper-RNA (mRNA).NAT10,
eenenzymdatverantwoordelijkbleek tezijnvoorde
wijziging, is eerderbetrokkengeweestbij kankeren
veroudering.Dit is eenvandeeerstevoorbeeldenvaneen
uniekechemischemodificatie vanmRNA(eensleutelfactorbij
hetontcijferenvandegenetischecode)dieeenverhogingvan
deeiwitproductie veroorzaakt.”

Op30april 2021brachthet Salk Instituteeenpaperuit 190waarinwordtuitgelegddatdespike-
eiwittendiegeassocieerdzijnmetCovid-19eencentraalprincipezijnvansymptomenenreacties
ophet virus.ZezeggendatditnieuweonderzoekconcludeertdatCovideigenlijkeenvaatziekte
is.

Hier iswat eendeel vanhet rapport uitlegde:

"Er iseengroeiendeconsensusdatSARS-CoV-2
hetvasculairesysteembeïnvloedt,maarhoehet
datpreciesdeed,werdnietbegrepen.Evenzo
vermoedenwetenschappersdieandere
coronavirussenbestuderenal langdathetspike
-eiwitheeftbijgedragenaanhetbeschadigen
vanvasculaireendotheelcellen,maardit isde
eerstekeerdathetproces isgedocumenteerd.

“Indenieuwestudiecreëerdendeonderzoekerseen 'pseudovirus'datwerdomringddoorde
klassiekeSARS-CoV-2-kroonvanspike-eiwitten,maardatgeenechtvirusbevatte.Blootstelling
aanditpseudovirusresulteerde inschadeaande longenenslagadersvaneendiermodel-wat
aantoontdathetspike-eiwitalleenvoldoendewasomziekte teveroorzaken.Weefselmonsters
vertoondenontsteking inendotheelcellendiede longslagaderwandenbekleden.
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“Hetontcijferenvandegenetischecode iseenprocesvanmeerderestappendatbegintmethet
transcriberenvan informatie inhetDNAnaareenboodschapper-RNA;deresulterendemRNA's
wordenvervolgensvertaald ineiwittendiedebelangrijkstecomponentenvandecelomvatten.Het is
bekenddatRNAkanwordengemodificeerdnahet transcriptieprocesalsmiddelomdefunctie te
reguleren.DezestudiegeefteeneerstevoorbeeldvaneenchemischemodificatievanmRNAdiede
eiwitproductieverhoogt.Deonderzoekerssuggererendatdewijzigingdesnelheidverandertwaarmee
degenetischecode inelkemRNA-strengwordtgelezen."189
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Het teamrepliceerdeditprocesvervolgens inhet laboratorium,waarbijgezonde
endotheelcellen (diedeslagadersvormen)werdenblootgesteldaanhetspike-eiwit. Ze toonden
aandathet spike-eiwitdecellenbeschadigdedoorACE2tebinden.Dezebindingverstoordede
moleculairesignaleringvanACE2naarmitochondriën (organellendieenergievoorcellen
genereren),waardoordemitochondriënbeschadigdraaktenengefragmenteerd raakten.

Eerderestudieshebbeneensoortgelijkeffectaangetoondwanneercellenwerdenblootgesteld
aanhetSARS-CoV-2-virus,maardit isdeeerstestudiedieaantoontdatdeschadeoptreedt
wanneercellenalleenwordenblootgesteldaanhetspike-eiwit."

“Als jede replicatiemogelijkhedenvanhet virusweghaalt, heeft hetnog
steedseengroot schadelijk effectopdevaatcellen, simpelwegvanwegezijn
vermogenomtebindenaandezeACE2-receptor, deS-eiwitreceptor, nu
beroemddankzijCOVID.Verdere studiesmetgemuteerdespike-eiwitten
zullenooknieuw inzicht verschaffen inde infectiviteit enernst vanmutante
SARSCoV-2-virussen”, zegt assistent-onderzoeksprofessorUriManor,
mede-senior auteur vanhetonderzoek.
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MikeAdamsvanNaturalNewszegtdatdezenieuwegegevensbelangrijkzijnomdat:

“Het is vancruciaalbelangdatalle vierdeCovid-vaccinmerken
diemomenteelwijdverbreidwordengebruikt, patiënten
injecterenmethet spike-eiwitof, viamRNA-technologie,het
eigen lichaamvandepatiënt instruerenomspike-eiwitten te
producerenendeze inhuneigenbloedaf tegeven.Dit
overspoelthet lichaamvandepatiëntmethetzeer spike-eiwit
dathet Salk Institutenuheeftgeïdentificeerdalsde rokende
pistooloorzaakvanvasculaire schadeenaanverwante
gebeurtenissen (zoalsbloedstolsels,waardoorveelmensen
stervendiedevaccinsnemen).

Simpelgezegd,hetbetekentdatdevaccinszijnontworpenom
preciesdatelement tebevattendatmensendoodt.”191

Onder verwijzingnaarbewijs vaneerdereproevenmethet coronavirusvaccin
vele jarenvóórCovid-19, stiervenalledierendie indeklinischeonderzoeken
werdengebruiktuiteindelijk.Hij legdeuit dat zeniet stiervenaanhet vaccin,
maar aaneenwilde, natuurlijk voorkomendeziekte/viruswaarmeehun
immuunsysteemwerdgeconfronteerd.

“[Despike-eiwitten]zet jecellenertoeaanomviahunnormalemachinerie te
produceren,enverteltde ribosomenvervolgensomspike-eiwitten temaken.
In feitezoudenzeenigszinskunstmatigzijn,omdatditweereensynthetische
gentherapie isomjecellenspike-eiwitten te latenmaken.

Uwcellen (nadatubentgeïnjecteerd), uwcellen inuw lichaambeginnen
spike-eiwitten teproduceren inuwweefsels, inuwbloed, lymfestelsel
[systeem]; enspike-eiwitten,die vreemdzijnaanuw lichaam(nietuzijndeen
afkomstigzijnuithetoppervlakvanhet coronavirus), enzaluw lichaamde
spike-eiwittenziendieuw lichaamaanmaaktenantilichamenmaken tegen
despike-eiwitten.”

De interviewer vroegofdit inwezeneenauto-immuunziekte veroorzaakt (wanneerhet lichaam
zichzelf aanvalt). Sullender reageerdemet 'precies'.
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Dr. JeffreySullender, Ph.D.,CCN,herhaaldeeensoortgelijkeuitleg ineen
radio-interviewmet24/7WorldRadio.Hij legtuit, verwijzendnaar veel
andereprofessionals inhet veld (ennotanemendvaneenaantal van
dezelfdedatumdie ineerderehoofdstukkenzijngenoemd),dathet
vaccin, vreesthij, uiteindelijkdegastheeropde lange termijnzaldoden.



79

Zoalshijuitlegt, zullendeantilichamen
kruisreageren inhet lichaamvandegastheeren
decellenaanvallendiezijndoorspektmet
spike-eiwitten,watverschillendeorganen,
weefselsenanderebelangrijke lichaamsfuncties
kunnenzijn.

Sullender concludeertbovendiendatDr.MikeYeadon,devoormaligeChief ScienceOfficer van
Pfizerdieeerderwerdgeciteerdvoorzijnovertuigingdatde testmaatregelenvoorCovid
onnauwkeurigzijn,wordtgeciteerdals tezeggendathij gelooftdathetenigeechtevoordeel van
dezevaccinsontvolking is.

'Ikgeloofdatzezullenwordengebruiktomjegezondheid te
schadenen jemogelijk tedoden. Ernstig. Ikziegeenandere
zinnige interpretatiedaneenserieuzepoging totmassale
ontvolking.Dit zalde toolsbiedenomhet tedoenenplausibele
ontkenningomdatzeeenanderverhaal zullencreërenovereen
soort vanbiologischedreigingen jezult inde rij gaanstaanen je
aanvullendevaccinskrijgenen,binneneenpaarmaanden,ofeen
jaarofzo later jezult stervenaaneen, jeweetwel, een
merkwaardigverklaarbaar syndroomenzezullenhetniet
kunnenassociërenmetdeaanvullendevaccins.”

“Ditsysteemwordt ingevoerdmetbehulpvan
leugens,enhet ismeteenbepaalddoel
ingevoerd,en ikgeloofdatdatdoelvolledige
totalitairecontrole isen ikdenkdathetdoel
daarvanmassaleontvolkingzalzijn. Ikkan
geenenkelegoedaardige interpretatie
bedenkenvoordeeenvoudigecreatievandeze
aanvullendevaccins, laatstaande leugensdie
zeomringen,absoluutdoodsbangdatde
combinatievanvaccinpaspoortenen
aanvullendevaccinszal leidentotmassale
ontvolking.Opzettelijkeexecutievanpotentieel
miljardenmensen.”193
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“Als iemandoverlijdt, enzemoetenbepalenwaarnaan,moetenzebepalenofhetdoor iets
anderskwamofdoorde injectie; blijkbaar, en ikbengeenpatholoog,maardoornaarde
verschillendeorganen tekijken, kunnenzezienofhet eencytokinestorm is,dat veel vande
integraleorganengewoonvloeibaarworden... vanalleontstekingen, vandecytokinestorm;
dus jezouniet alleennaarde longenkijken,maarooknaarde lever, denieren,demilt ende
alvleesklier, zezullenallemaaldezeschadeondergaanomdathet een lichaamsbrede
cytokinestorm is.'192



80

Pfizerheeft eenofficieel document van137pagina'suitgebrachtmetdegegevensvanhundrie
onderzoekennaarhet vaccin, getiteld "APhase1/2/3Study toEvaluate theSafety, Tolerability,
Immunogenicity, andEfficacyofRNAVaccineCandidatesAgainstCOVID-19 inHealthy
Individuen.”194Hetdocument legtuit hoedeontvanger vanhet vaccinde ingrediëntenkan
afgevenaandegenendieniet zijngevaccineerd.

Oppagina62,onderSectie8.3.5.1
Blootstelling tijdensdezwangerschap (EDP),
staatdit: EenEDPtreedtopals:

Eenvrouwelijkedeelnemerblijkt
zwanger te zijn tijdensofnahet
stopzetten vandeonderzoek-
sinterventie.
Eenmannelijkedeelnemerdie een
onderzoeksinterventie krijgt of heeft
stopgezet, stelt een vrouwelijke
partnerbloot vóórof ronddeconceptie.
Eenvrouwblijktzwanger tezijn terwijl zewerdblootgesteldofwerdblootgesteldaan
onderzoeksinterventievanwegeblootstellingaanhetmilieu.Hieronderstaanvoorbeelden
vanmilieublootstelling tijdensdezwangerschap:
Eenvrouwelijk familielidof zorgverlenermeldtdat zezwanger is nablootstellingaande
onderzoeksinterventiedoor inademingofhuidcontact.
Eenmannelijk familielidofzorgverlenerdiedoor inademingofhuidcontact aande
onderzoeksinterventie isblootgesteld, stelt vervolgenszijn vrouwelijkepartner voorof
ronddeconceptiebloot.

Paragraaf8.3.5.2Blootstelling tijdensborstvoedingoppagina64zegtdit:Blootstelling tijdens
borstvoedingtreedtopals:

Eenvrouwelijkedeelnemerblijkt borstvoeding tegeven tijdensofnahet stopzetten van
deonderzoeksinterventie.
Eenvrouwblijktborstvoeding tegeven terwijl zewerdblootgesteldaanofblootgesteldwas
aanonderzoeksinterventie (dwzblootstellingaandeomgeving). Eenvoorbeeldvan
omgevingsblootstelling tijdensborstvoeding iseenvrouwelijk familielidofzorgverlenerdie
meldtdatzeborstvoedinggeeftnablootstellingaandeonderzoeksinterventiedoor
inademingofhuidcontact.
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Nogsteedsopdezelfdepagina legtparagraaf8.3.5.3Beroepsmatigeblootstellinghet volgendeuit:

“Er is sprakevanberoepsmatigeblootstellingwanneereenpersoonongeplanddirect contact
krijgtmetdeonderzoeksinterventie,wataldannietkan leiden tothetoptredenvaneenAE
(AdverseEvent).Dergelijkepersonenkunnenzorgverleners, familieledenenandere rollenzijndie
betrokkenzijnbijdezorgvandeproefpersoon.

DeonderzoekermoetberoepsmatigeblootstellingaanPfizerSafetymeldenbinnen24uurnadat
deonderzoekerhiervanopdehoogte is,ongeachtofersprake isvaneengeassocieerdeSAE
(SevereAdverseEvent).De informatiemoetwordengemeldmetbehulpvanhetVaccinSAE-
rapportformulier.Aangeziende informatiegeenbetrekkingheeftopeendeelnemerdie is
ingeschrevenvoorhetonderzoek,wordtde informatieniet vastgelegdopeenCRF (CaseReport
Form);erwordtechtereenkopievanhet ingevuldeVaccinSAE-rapportformulierbijgehouden in
hetonderzoekslocatiebestand.”

"ALC-3015"zijnnanodeeltjesdie zijnontworpenomhetmRNAdoorhet lichaamtehelpen
transporteren.195

Kaliumchloride is eenstofdiewordtgebruiktbij dodelijke injecties. "Intraveneuze injectiemet
kaliumchloridewordtgebruiktbij zelfmoordpogingenendodelijkeproceduresvoordoorde
staatgesanctioneerdestraffen", zegtdeNIH.196

“Polyethyleenglycol (PEG) 2000dimyristoylglycerol (DMG)” zijn ooknanodeeltjes omhetmRNA
door het lichaam tehelpenoverbrengen.197

“SM-102”, volgensdeOccupational Safety andHealth
Administration (OSHA), krijgt de volgendewaarschuwingen:

H225Lichtontvlambarevloeistofendamp.
H302Schadelijkbij inslikking.
H310Fataal in contactmetdehuid.
H315 Veroorzaakthuidirritatie.
H319Veroorzaakternstigeoogirritatie.
H351Suspected ofcausingcancer.
H361Wordtervanverdachtdevruchtbaarheid
ofhetongeborenkind teschaden.
H372Veroorzaaktschadeaanhetcentraalzenuwstelsel,
denieren,de leverende luchtwegen
bij langdurigeofherhaaldeblootstelling.
H402Schadelijk voor inhetwater levendeorganismen.
H410Zeergiftig voor inhetwater levendeorganismen,met langdurigegevolgen.
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OSHAzegtook,

“Kanbloedarmoede,hoesten,depressievanhetcentralezenuwstelsel, slaperigheid,hoofdpijn,
hartbeschadiging,vermoeidheid (zwakte,uitputting), leverbeschadiging,narcose, reproductieve
effecten, teratogeneeffectenveroorzaken.Geenverdere relevante informatiebeschikbaar.”

OSHAbestempelt SM-102alseenklasse3watergevaardatextreemgiftig is voorhetwater,
waterdierenenplanten.198

"Tromethamine"heeft een lange lijst vanbijwerkingenenmogelijkdedood, volgens
Drugs.com,zoals: vervelling vandehuid,moeitemet ademhalen, zwelling vandelenofhet hele
gezicht, beven, verwardheid, koorts, gewichtstoenameenweefselbeschadiging.199

"Ethanol", vervat in zowel J&J- als AstraZeneca-vaccins,
is volgensdeNIH eenontvlambare vloeistof.

“Ethanol is eenprimairealcoholdieethaan iswaarineenvande
waterstofatomen is vervangendooreenhydroxygroep.Het
heeft een rol als eenantiseptischgeneesmiddel, eenpolair
oplosmiddel, eenneurotoxine, eendepressivumvanhet
centralezenuwstelsel, een teratogeenmiddel, eenNMDA-
receptorantagonist, eenproteïnekinaseC-agonist, een
ontsmettingsmiddel, eenmenselijkemetaboliet, een
Saccharomycescerevisiae-metaboliet, eenEscherichia
coli-metaboliet eneenmuismetaboliet.Het is eenprimaire
alcohol, eenalkylalcohol, eenvluchtigeorganischeverbinding
eneen lid vanethanol.Het is eengeconjugeerdzuur vaneen
ethoxide.”200

"Polysorbate 80", ookbekend als "Alkest", "Canarcel" en "Tween", gevonden in de J&J- en
AstraZeneca-vaccins, en ook een veelgebruikt ingrediënt in ijs, tandvlees, cosmetica, zeep
en andere items; in het verleden in verbandzijn gebrachtmet verschillende ziekten en
aandoeningen, zoals: de ziekte vanCrohn, bloedstolsels, eenhartaanval, anafylactische
shockbij vrouwen, onvruchtbaarheid bijmuizen enmeer.201
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DeNIHzeiditookoverPolysorbate80:

"Polysorbaat80bleekeen lage toxiciteit tehebbenbij zowelmuizenals rattenbij toedieningvia
ip-enpo-routes.Het veroorzaakteeenmilde totmatigedepressievanhet centralezenuwstelsel
meteenduidelijkeverminderingvande locomotorischeactiviteit ende rectale temperatuur,
vertoondeataxieenparalytischeactiviteit enversterktedeslaaptijdvanpentobarbital.”

"De resultatenvandehuidigestudiegevenaandatpolysorbaat80nietkanwordengebruikt als
oplosmiddel voorexperimentenmetgeïsoleerdeweefsels,nochwanneeroverwogenvoor
intraveneuze toediening."202

J. BartClassen,M.D., schreefenvoerdeeenonderzoek
uitdathemtotdeconclusie leiddedatdeCovid-vaccins
mogelijkprionziektezoudenkunnenveroorzaken,
watbevestigtmetvergelijkbarebevindingenalsdie
vanhetSalk Institute.203

“Prionziekten tredenopwanneernormaalprioneiwit,
datophetoppervlakvanveel cellenwordtaangetroffen,
abnormaalwordten indehersenengaatklonteren,
waardoorhersenbeschadigingontstaat.Dezeabnormaleophopingvaneiwitten indehersenen
kangeheugenstoornissen,persoonlijkheidsveranderingenenbewegingsproblemen
veroorzaken”, aldus JohnsHopkinsMedicine.204

Veelmensenopsocialemediamelddendatmagnetenaande injectieplaatsblevenplakken.
Velenopde camerazoudeneenkleinemagneet opof vlakbij het eerste injectiepunt vanhet
vaccinplaatsen.Demagneet zoumagnetiseren,maarniet opanderedelen vanhet lichaam.205
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Indit gedeeltewordenenkelemanierenbesprokenomdevirale infecties te
bestrijdenenmanierenomde immuniteit te verhogen.

Voorheteerstgepubliceerdop13februari
2020,werdeenstudiemetde titel "Potentiële
interventiesvoornieuwcoronavirus inChina:
eensystematischereview"206gedrukt inhet
JournalofMedicalVirology.Dezestudie
beoordeeldeenkelemogelijkegeneeswijzen
ensupplementenuitdenatuuromde
overdrachtvaneencoronavirusen/ofandere
virale infecties tehelpengenezenofvoorkomen.

Destudiesomtenkelevitaminesenmineralen
opdieeffectiefzoudenzijn tegeneen
coronavirus, en ikhebeenhandvol
verschillendevoedingsmiddelen,plantenen
kruidenenz.opgemerktdievoldoende
hoeveelhedenvandevoedingsstofbevatten.
Nogmaals, ikvraagomuweigenstudie
tedoen.

VitaminA: (Butternut/Winterpompoen,
ZoeteAardappel, Boerenkool, Spinazie.
Wortel, Runderlever, GedroogdeAbrikozen,
Broccoli, PersimmonFruit)
VitaminsB2, B3, B6: (Biologischeennatuurlijke
yoghurt, spinazie, amandelen, eieren, kip,
tonijn, kalkoen,grasgevoerd rundvlees,
avocado,pinda's, pistachenoten)

VitaminC: (CamuCamu,
AcerolaKersen,ZwarteBessen,
RodePaprika's,Kiwi's, Sinaasappels,
Guave,Citroen,Aardbeien)
VitaminD: (Natuurlijk zonlicht, levertraan,
zalm,grasgevoerdeboter)

VitaminE: (Zonnebloempitten,
Tarwekiemolie, Amandelen,
Hazelnoten, Spinazie,Mango,
Avocado)
Omega-3polyunsaturated fatty
acids: (kabeljauw-enzalmolie,
walnoten, chiazaad,haring, lijnzaad)

Selenium:(paranoten, zalm, tonijn,
kwark, kip, eieren, grasgevoerd
rundvlees, niet-versterktehaver)

Zinc: (Pompoenpitten, Lam,
Hennepzaden,Grasgevoerd
Rundvlees,Kikkererwten, Linzen,
Cacaopoeder)
Iron: (Spirulina, runderlever, pure
chocolade, grasgevoerd rundvlees,
linzen, spinazie, zwarte bonen,
rozijnen)
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Daarnaast zijnhier eenhandvol anderegeweldigedingendie je kunt etenom jegezondheid te
versterkenen immuniteit op tebouwen.De lijst kanextreemgroot zijn,maarhier zijn er slechts
eenpaar -nogmaals, doe je eigenonderzoeknaarde voordelen vandeze vermelde
voedingsmiddelen, specerijen, kruiden, voedingsstoffen, enz.:

80
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GeraldCelente,oprichter vanhetTrendsResearch Instituteenmaker vanhet
wekelijkseTrends Journal, heeft vaakeengezegde:

"Als al het andere faalt, nemenze jemeenaardeoorlog."

Midden inde tijddatCovid-19totpandemiewerduitgeroepen,plaatstede
Trends Journalop24maart2020eenartikelmetde titel “Coronavirus: Political

LeadersonTheWarpath”.207Hier ishetvolledigevolgenderapport:

Sindshetvoorheteerstverscheenafgelopendecember, isCOVID-19,dat totnutoezo'n17.000
heeftgedoodopeenwereldbevolkingvan7,7miljard,nudoorpolitieke leidersoverdehele
wereld tot 'oorlog' verklaard.

AfgelopenwoensdagwerdpresidentTrumpdooreen
verslaggevergevraagdofhijhet land indestrijd tegen
hetvirusop o̒orlogsbasis̓ vond.Trumpantwoordde:
“Het iseenoorlog. Ikbeschouwhetalseen, inzekerezin,
eenpresident inoorlogstijd.”

“Dit iseenoorlog”,zeipresidentTrumpzondag,
terwijlhij aankondigdedathijeenhedenvande
NationaleGarde inNewYork,Californiëende
staatWashingtonactiveerdeomtehelpenbij
debestrijdingvanhetcoronavirus,dathij
herhaaldelijkde“onzichtbarevijand”
heeftgenoemd.

AfgelopenvrijdagdeedpresidentTrump
eenberoepop“noodoorlogsmachten”om
deproductievandebenodigdemedische
benodigdhedentevergroten…waarde
VerenigdeStatennietopvoorbereidzijn.
BeginnendmetNAFTAenversneldmetde
toetredingvanChinatotde
Wereldhandelsorganisatie in2001,hebben
bedrijvenvoorheen 'MadeinUSA'-
productenuitbesteedaangoedkope
arbeidsmarkten.
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Op14maart antwoorddevice-president JoeBiden, toenhem
tijdenshetdebatmetBernie Sanderseenvraagwerdgesteld
overhet coronavirus: “Dit is eencrisis.Wezijn inoorlogmet
eenvirus... Ineenoorlogdoe jewatnodig isomvoor je
mensen tezorgen.”

Op16maartschreefdeburgemeestervanNew
York,Bill deBlasio, zijnvisieophetvirusprobleem:
"Wemoetenditbegrijpenalseenpureoorlogsbasis.
"Tweedagen laterbeldehijgeneraalMarkMilley,
voorzittervande JointChiefsofStaff,ommilitaire
opties tebesprekenomhetcoronavirusaante
pakken.

“Wehaddeneengedetailleerdgesprekoverde
capaciteit diede strijdkrachtenzoudenkunnen
leverenomeencrisis als het coronavirus aan
tepakkenenwehebbendedetails besproken
in termenvanverschillendeopties vanwathet leger zoukunnenbieden.”

InFrankrijk, afgelopenmaandag, sprakdeFransepresident
EmmanuelMacronzijnnatie toemetdewoorden: "Wezijn in
oorlog ...Devijand isonzichtbaarenhet vereistonzealgemene
mobilisatie."Hij heeftdeburgersbevolenomin "lockdown-modus"
tezijn, zemogenalleenhunhuizenuitomvoedsel enmedicijnen te
kopen.

InGroot-Brittannië verklaardepremierBoris Johnsonafgelopen
dinsdag: "Wemoetenhandelenals elke regering inoorlogstijd en
doenwatnodig is omonzeeconomie teondersteunen."

Inhaarmediatoespraak totdenatie afgelopenwoensdag
verklaardedeDuitsepremierAngelaMerkel: "Sindsde
TweedeWereldoorlog is er geenuitdagingvooronzenatie
geweestdie zo'nmate vangemeenschappelijke enverenigde
actie heeft geëist."
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Op3maartzeideZuid-KoreaansepresidentMoonJae-in: "Hethele land is inoorlog tegende
besmettelijkeziekte."

Tiendagen later verklaardeVN-secretaris-generaalAntónioGuterres: “Wemoetendeoorlog
verklarenaandit virus.”

OpzondagverklaardepremierPedroSánchez vanSpanje: "Europa is inoorlog ...wemoeten
reagerenmetonzewapens."

Mediaverklaartoorlog:
Angst aanwakkerenenmeedoenaandestrijdhymne tegenhet coronavirus, hier zijn enkele
representatieve voorbeeldenvan recentekrantenkoppen:

“America is atWar, andThereʼsOnlyOneEnemy” – NewYorkTimes (Amerika is in oorlog
ener ismaar één vijand”)
“Our BigWar” – TimeMagazine - (Onzegrote oorlog)
“Rattled World ʻatwar̓ withCoronavirusasDeathsSurgein Italy, France” – Reuters
Rammeldewereld 'in oorlog'met coronavirus terwijl het aantal doden stijgt in Italië,
Frankrijk
“Inside FranceʼsPublicHealthWar againsttheCoronavirus”– TheNewYorker ("In de
Franse volksgezondheidsoorlog tegenhet coronavirus" -)
“This is like aWar: View fromItalyʼs CoronavirusFrontline” – TheGuardian ("Dit is als een
oorlog: uitzicht vanaf de frontlinie vanhet coronavirus in Italië")
“This... Invisible SenseofDanger:DoingJournalism intheCoronavirusWar” – Vanity Fair
(Dit... Onzichtbaar gevoel vangevaar: journalistiekdoen indeCoronavirus-oorlog”)
“War in theTimeofCoronavirus”– TheHill (“Oorlog in tijden van coronavirus” –)
“DemsCallforWar onCoronavirus”– AtlanticMedia (“Dems roepenop tot oorlog tegen
coronavirus”)
“AmericaʼsCoronavirusWar HasOnlyJust Begun” – Bloomberg (“AmericaʼsCoronavirus
WarHasOnly Just Begun” –)
“CoronavirusIsNotanEmergency.It̓ s AWar” – Forbes (“Coronavirus is geennoodgeval.
Het is eenoorlog” –)
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Vervolgensgevenzehuncommentaar:

TRENDPOST:ZoalsGeraldCelenteal langheeft opgemerkt: "Als al het andere faalt, nemenze je
meenaardeoorlog."

Zoalsblijkt, isdeoorlogopnieuw
verklaard;deoorlogstrommels slaan
endemassa'smarcheren inde rij.

Of zenu liegen inoorlogenzoalsVietnam
en Irakofde langsteoorlog inde
Amerikaansegeschiedenis, Afghanistan,
metdeoorlog tegenCOVID-19, dat zijn
ookdeproclamaties van l̒eidersʼ die
gebaseerdzijnop foutieve feiten,waarbij
gemakkelijk beschikbare feitenworden
genegeerd.

Volgenswetenschappelijkegegevenszijn vrijwel alle overledenenaanhet virusoudere
volwassenenmet chronischegezondheidsproblemen.Voorde rest die besmet zijnmethet
virus, hebbendemeesten slechtsmilde symptomenervaren, zoals koorts enhoestenenbijna
iedereenherstelt.

Tochdomineertdemassahysteriediewordtgegenereerddoorde regulieremediaenpolitici,
endegenendiedemachthebbersuitdagen, zijnopdezwarte lijst vandemediagezet, net
zoalszewaren toenzede leugensbetwisttendat SaddamHoesseinmassavernietigingswapens
had.Deze feitenzijn langgedetailleerdbeschreven ineerderenummersvanhetTrends Journal.

TRENDVOORSPELLING:VanNoord-Amerika
totZuid-Amerika,EuropatotAzië, landen
overdehelewereldhebbenhet leger
ingeschakeldenhebbenondereenandere
naamdekrijgswetopgelegd innaamvan
destrijd tegende COVID-19War.

Italië enSpanje zijn in totale lockdown.Duitslandheeftmeerdan tweemensenverbodenom in
hetopenbaar samen tekomen. Frankrijkmobiliseerde100.000politieagentenen rijkswachters
omdeopsluitingswetten tehandhaven, en legde iedereendiehethuis verliet zonder een
vrijstellings formulier liepeenboeteopvanmaximaal €135voordegenendie zichniet aande
regelshouden.

GisterenkondigdepremierBoris JohnsonvanhetVKhetopleggenvandemeestbeperkende
regels sindsdeTweedeWereldoorlogaan,waarbij het landwordtafgeslotenendepolitiewordt
bevolenomopenbarebijeenkomsten tebeëindigenenaanzienlijkeboetesop te leggenvoor
iedereendiede regelsovertreedt. "Vanaf vanavondmoet ikhetBritsevolkeenheel eenvoudige
instructiegeven- jemoet thuisblijven ʻzei Johnson "̓
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In deVerenigde Statenhebbenpolitici, net
als in andere landen, strikte regels en
voorschriften voor "sociale afstand"
opgesteld, hoeveelmensenkunnener in
uwhuis komen,wiemagnaar hetwerk en
wie niet ... endemensengehoorzamen
of zullen onder degevolgen lijden...
de lijst van landendie vrijheid inperken
gaatmaar door.

Watbetreft schendingenvandeGrondwet, deBill of Rights endoctrines vannatiesdie vrijheid
engerechtigheidaan iedereenverlenen,negeert eenmedeplichtigemainstreammediade
flagrante schendingenvanpolitieke leidersdiemensen inhunhuizenopsluiten, bedrijven
sluiten, honderdenmiljoenenvanhunwerkenenopenbarebijeenkomstenverbieden.

Er is vrijwelgeenverschil vanmening.Massaleprotestendoorhet volkzijnverboden:
COVID-19=Orwell̓ s1984.

Op24april 2021melddedeTrends Journal eenartikel indeNewYorkTimesmetde titel
"natiewordtgeconfronteerdmet 'hand-to-hand-gevechten' omonwilligeAmerikanen te laten
vaccineren."Het rapport vermeldt eensoortgelijkemantradieeerder inmaart2020werd
opgemerkt.208
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Ik hoopdatdit boekje informatief vooruwasomu tehelpenkritischna te
denken, teonderscheidenenvooruzelf tebeslissenoveruwgedachtenen
overtuigingenoverdekwesties rondCovid-19.

“[31] ThensaidJesus to thoseJews whichbelievedon
him,If yecontinue inmyword, thenare yemydisciples
indeed; [32]Andyeshallknowthe truth, andthe truth
shallmakeyoufree. [33]Theyansweredhim,We be

Abraham'sseed,andwere never inbondageto anyman:
howsayestthou,Yeshallbemadefree? [34] Jesus

answeredthem,Verily, verily, I sayuntoyou,Whosoever
committethsinisthe servant of sin. [35]Andthe servant
abidethnot inthehousefor ever: but theSonabideth
ever. [36] If the Sontherefore shallmakeyoufree, ye

shallbe free indeed.”
(John 8:31-36)

“Buy the truth, andsell it not; alsowisdom,and
instruction, andunderstanding.”

(Proverbs 23:23)
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