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In zijn internet talkshow behandelt Del Bigtree de zin van quarantaine om verspreiding van het COVID-19 coronavirus 
tegen te gaan. Hij gaat in op de politieke plannen, de cijfers in verschillende landen en de modellen die we kennen van 
de influenza. Hij komt daarbij voor velen op een opmerkelijke conclusie. Hierbij de essentiële punten uit zijn show: 
 

 Dr. Deborah Birx M.D. stelt: besmettingscijfers kunnen ineens heel hard omhoog gaan vanwege een backlog: 
door het laat op gang komen van het testen op coronavirusbesmettingen wordt er een achterstand in gehaald. 
Fixatie op die cijfers kan paniek veroorzaken. 

 Als je een probleem hebt met vaccinatie is quarantine het enige om virusverspreiding tegen te gaan. 
 Quarantine is beter dan vaccineren, zo blijkt uit de Leicester methode. Eind 19e eeuw weigerden de inwoners 

van Leicester (U.K.) zich te laten vaccineren en bleken beter immuun tegen het pokkenvirus. 
 De meeste mensen met een coronavirusbesmetting hebben weinig tot geen klachten. 
 We moeten ons afvragen: Zou een griepvirus gevaarlijker zijn als je het bij alle stervende mensen met 

griepverschijnselen zou testen en daarmee nauwkeurigere cijfers hebt? 
 Bij 99% van alle coronasterfgevallen in Italië was er ook sprake van een of meerdere andere aandoeningen. 

Slechts bij 3 mensen was geen andere patologie vast te stellen.  

 
 In de U.K. is het beleid gebaseerd op natuurlijke kuddeimmuniteit waarbij alleen de risicogroepen in 

quarantaine gaan. 
 Del Bigtree is het meestal oneens met doctor Paul Offit M.D., een uitgesproken voorstander van vaccinaties. 

Dit keer is Del Bigtree het met Dr. Paul Offit eens: 
 Dr. Paul Offit: 10 jaar geleden stierven er door een grieppandemie wereldwijd 203.000 mensen waarvan 

12.000 in de U.S.A. Door het nieuwe coronavirus stierven tot nu 6.000 mensen waarvan 62 in de U.S.A. Het 
slaat nergens op om onze hele manier van leven stop te zetten voor een virus waarvan het onwaarschijnlijk 
is dat het gezonde mensen ziek maakt en veel minder gevaarlijk is dan het vaker voorkomende influenza. 
Laten we maatregelen nemen met ons gezonde verstand om het spreiden te stoppen. 
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 Het principe van voorzorgsmaatregelen dicteert dat we geen schade moeten veroorzaken bij het voorkomen 

van schade.  
 Het kost jaren om te herstellen van draconische maatregelen die we nu aan het institutionaliseren zijn. 
 Deze post van Dr. Paul Offit van 15 maart werd kort nadien gecensureerd en er werd verwezen naar de CDC. 
 In de provincie Hubei waren tot 19 maart 3130 sterfgevallen, daarbuiten in China ca. 100. Inmiddels daalt het 

aantal nieuwe besmettingen in die provincie. 
 Het corona-sterftecijfer in de provincie Hubei is 0,026% en van een epidemische influenza 0,13%. 
 Wanneer we dit corona-sterftecijfer van de provincie Hubei, 58,5 miljoen inwoners, projecteren op de U.S.A. 

dan zouden er 17.004 mensen aan het coronavirus sterven. Griepsterftecijfers in de U.S.A. variëren tussen de 
12.000 en 61.000 mensen per jaar, en dat zijn cijfers van het CDC! 

 
 

      
Bron: CDC 

 
 Het is niet zo dat Del Bigtree niet geeft om de mensen die lijden en sterven aan influenza en het coronavirus, 

hij bidt voor ze. ‘Maar we moeten realistisch naar cijfers en de maatregelen kijken’ aldus Del Bigtree. 
 We moeten ons de vraag stellen of we de gehele bevolking in quarantaine zetten om een klein aantal mensen 

te beschermen, of dat we alleen de kwetsbaren, de risicogroep goed beschermen. 
 We moeten ons ook de vraag stellen vanaf welke ratio, welk verhoudingsgetal, we zulke draconische 

maatregelen mogen nemen, en of dat gebaseerd mag zijn op een reeks veronderstellingen of dat we daarvoor 
wat nauwkeurige cijfers moeten hebben. 

 We moeten met elkaar kunnen discussiëren buiten de sfeer van angst. 


