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NOODKREET VAN EEN BEZORGDE MEDEBURGER  

GELIEVE TOT HET EINDE LEZEN ! 

 

AAN: Alle huisartsen van Nederland & Huisartsenvereniging LHV 

 

Geachte heer, mevrouw, lezer(s) van deze urgente brief,  

 

Deze noodkreet komt van een bezorgde medeburger en betreft de 

huidige situatie rondom de corona crisis.  

Ik zou u graag vriendelijk willen verzoeken deze brief in zijn geheel 

met de daarbij behorende producties en bronvermeldingen uit te 

lezen.  

 

Ik stel u namens een grote groep zeer bezorgde mede Nederlanders 

graag op de hoogte van onderstaande informatie.  

Alle stellingen in deze brief zullen worden onderbouwd met bronnen 

welke opgesomd zijn in de bijlagen.  

Leest u deze alstublieft ook goed door.  

 

Deze brief is geschreven vanuit liefde voor alle kinderen, 

kleinkinderen, generaties na ons en alle Nederlandse medeburgers.  

 

Onze noodkreet luidt:  

‘Is dit echt de toekomst die wij willen voor onze kinderen?’ 

Ik wil u als goed geschoolde huisarts graag oproepen tot het naleven 

van de eed van Hippocratus en het verdrag van Geneve waarin o.a. 

staat vermeldt :  
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- Ik zal ten dienste staan van mijn medemens en mijn beroep zo goed 

mogelijk trachten uit te oefenen 

- Ik stel het belang van mijn patiënt voorop en eerbiedig zijn 

opvattingen 

- Ik zal mij open en toetsbaar opstellen 

- Ik erken de verantwoordelijkheid richting de samenleving 

 

Sinds de coronacrisis gaande is, is er ontzettend veel veranderd in de 

Nederlandse samenleving.  

Als bezorgde medeburger vraag ik me af of alle maatregelen niet 

disproportioneel zijn en zonder toestemming, instemming of 

informed consent van de Nederlandse burger worden opgelegd. 

 

Zo is op 1 december 2020 de mondkapjesplicht in werking getreden 

voor alle Nederlanders bij het betreden van een publieke ruimte.  

Het is de vraag of een winkel wel een publieke ruimte betreft nu de 

voorzieningrechter in 2014 anders oordeelde. (bron 1)  

 

Op 1 december 2020 is er tevens een belangrijk document 

gepresenteerd door Hoogleraar Genomen genaamd Pieter Borger. 

Zijn retractiepaper is van wezenlijk belang om door te nemen en legt 

uit hoe de PCR test bol staat van de procedure en -vormfouten.  

(bron 2)  

 

 

 

 

 



3 
 

 

Zelfs Marion Koopmans geeft in een interview met NPO aan dat de 

PCR test niet voor de juiste doeleinden wordt gebruikt als waarvoor 

hij is ontworpen, en legt in een videoboodschap uit dat de PCR test 

dode stukjes RNA virus materiaal vindt, en dit dus niet per definitie 

betekent dat je wanneer je een positieve test hebt, nú besmettelijk 

bent voor je medemens.  

(bron 3)  

 

Tweede Kamerlid minister van Haga stelde terecht kamervragen over 

de naar buiten gekomen Retraction Paper van Pieter Borger waarop 

hij tot op heden nog geen inhoudelijk antwoord heeft gekregen van 

minister Hugo de Jonge en/of Minister President Mark Rutte. 

(bron 4)  

In oktober 2020 is er overigens nog een derde uiterst belangrijk 

document gepresenteerd, nota bene door een vooraanstaande 

medewerker van de WHO hoogleraar John Ioannidis genaamd. 

Hij heeft meer dan 60 studies over het coronavirus vergeleken en 

kwam tot de conclusie dat het coronavirus een IFR van 0.23 heeft 

voor personen boven de 70 jaar, en een IFR heeft van zelfs 0.06 voor 

personen onder de 70 jaar.  

(bron 5)  

 

Uit de Retraction Paper van Pieter Borger blijkt onder andere dat 95% 

van de PCR testen een vals positieve uitslag geven.  

Waarom is dit en bovenstaande gegevens betreft de IFR van het 

corona virus geen brekend nieuws op het NOS journaal? 

Wanneer het beleid geheel gestut is op de besmettingen die 

voortkomen uit de PCR test, en deze test blijkt totaal niet geschikt 

voor het vinden van actuele besmettingen, dient het hele beleid van 
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1.5 m afstand houden, lockdowns en alle andere draconische 

maatregelen dan niet per direct opgeheven te worden? 

Hoogleraar Pierre Capel geeft in meerdere informatieve video’s op 

zijn eigen kanaal aan dat het verhogen van de cycli van 25 naar 35 

cycli en het verlagen van het aantal RNA deeltjes van 3 naar 1 (wat nu 

het geval is) om corona RNA aan te tonen, op deze manier meer 

positieve PCR testen veroorzaakt.  

(bron 6)  

 

Hugo de Jonge heeft immers aangegeven dat mondkapjes een vorm 

van schijnveiligheid bieden (bron 7) en een onderdeel zijn van een 

gedragsexperiment (bron 8) .  

Ondanks het feit dat de juridische medische noodzaak niet 

onderbouwd en/of aangetoond is voor het nu invoeren van de 

mondkapjesplicht, moeten we allemaal verplicht aan de mondkap en 

worden we gedwongen om de overheid letterlijk in onze persoonlijke 

levenssfeer te laten komen en onze lichamelijke integriteit aan te 

tasten.  

In de kamerbrief van Hugo de Jonge betreffende de vaccinstrategie 

heeft hij aangegeven dat er in dit experimentele vaccin nano-deeltjes 

(nano particles) zitten en hij zich er zorgen over maakt.  

(bron 9)  

Nog nooit eerder werd er op basis van een RNA virus een RNA vaccin 

geproduceerd. Ook werden de korte en lange termijn effecten nog 

nooit eerder gemonitord.  

Nog nooit eerder werd er zó snel een RNA vaccin geproduceerd.  

 

Waarom heeft degene die al maanden als deskundig wordt geacht en 

veelvuldig op de Nederlandse TV is verschenen, de heer Ab 

Osterhaus, evenals bij de Mexicaanse griep, een patent op het 

coronavirus vaccin? (bron 10) Kunt u mij dat uitleggen?  

Waarom zijn deze belangen kennelijk verstrengeld?  
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Wij zitten als bezorgde burger met de handen in ons haar en zien al 

onze vrijheden van ons afgepakt worden.  

Wij zien eveneens dat onze huisartsen met wie wij doorgaans een 

fijne, jarenlange vertrouwensband hebben opgebouwd klakkeloos de 

‘regels’ van de overheid opvolgen en niet meer aan de kant van de 

patiënt staan om zijn belangen en medische rechten te waarborgen.  

De bezorgde burger staat volledig in de kou en moet zich nu medisch 

gaan verantwoorden wanneer hij naar de supermarkt gaat en om 

medische redenen geen mondkapje kan dragen.  

Dit is een zeer onwenselijke en onhoudbare situatie.  

 

De Neuremberg code luidt bovendien als volgt; 

Wij mogen als mensen nooit onderdeel zijn van een experiment en 

moeten ten alle tijden volledig geïnformeerd zijn en onze volledige 

toestemming en instemming hebben gegeven (bron 11). 

Momenteel zitten wij als Nederlandse burger midden in een 

gedragsexperiment waarvan de resultaten al maandenlang worden 

bijgehouden op de website van de RIVM (bron 12). 

Nu de effecten van het experimentele RNA vaccin waarin de nano 

deeltjes zitten - waar Hugo de Jonge zich zo’n zorgen over maakt - 

niet volledig bekend zijn (ook niet wat de effecten zijn op de 

vruchtbaarheid van de mens), en wij mensen nog nooit eerder een 

RNA virus vaccin hebben toegediend gekregen valt te stellen dat wij 

ons ook op een tweede manier in een experiment bevinden.  

Dit mag niet! Dit kan niet, en het is een misdaad tegen de mensheid! 

 

Op 7 december 2020 is er vanuit de Food and Drug Authority een 

berichtgeving naar buiten gekomen waaruit blijkt dat de testfase 

waarin het coronavirus vaccin zich nu bevindt (degene van Pfizer) een 

halt toe is geroepen (bron 13) omdat er ontzettend veel bijwerkingen 

door het corona virus vaccin ontdekt zijn.  
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In de powerpoint van de FDA die over de bijwerkingen van het 

coronavirus vaccin gaat, is op bladzijde 16 (bron 14) te zien dat het 

coronavirus vaccin ontzettend veel ernstige bijwerkingen heeft 

gegeven waaronder de dood, epilepsie, narcolepsie, Guillain Barré 

Syndrome, Kawasaki syndroom bij toediening bij kinderen, en dat 

daarnaast de effecten van zwangeren, ongeboren en pasgeborenen 

niet bekend zijn! 

 

Onze grondrechten en mensenrechten als het leven in vrijheid, het 

recht op vereniging, het recht op privacy, het recht op eerbiediging 

van de persoonlijke levenssfeer en het recht op lichamelijke 

integriteit worden al geruime tijd ernstig geschonden.  

 

Ik verzoek u met klem: 

Vraagt uzelf eens af, is dit alles nog proportioneel? 

Waar is de medische noodzaak om nú met een verplichting van de 

mondkapjes te komen?  

Waar is de medische noodzaak om geen contact meer te mogen 

hebben met onze medemensen?  

Zijn lichamelijke aanraking, naastenliefde, erbij horen en affectie niet 

een eerste levensbehoefte?  

 

De Nederlandse Orde van Advocaten, een overkoepelend juridisch 

orgaan, heeft zich in een brief uitgesproken tegen de invoering van 

de noodwet alsmede de mondkapjesplicht welke is vastgelegd in de 

regeling mondkapjes (bron 15)  

Zij stellen terecht dat er altijd een gegronde medische noodzaak en 

onderbouwing moet zijn voor het dusdanig inperken van de vrijheden 

en grondrechten van de mensen in de samenleving.  
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Lange tijd werd er door minister Hugo de Jonge geroepen dat we niet 

eerder konden versoepelen totdat er een vaccin zou zijn.  

Nu is het vaccin er bijna en wordt er door zowel Hugo de Jonge  

(bron 16) als Tedros Adanom Gebryesus, de baas van de WHO gezegd 

dat we nooit meer terug gaan naar normaal, het vaccin slechts een 

aanvulling op de bestaande maatregelen zal zijn en we moeten 

blijven contact tracen, volgen, registreren waar en wanneer we gaan 

en moeten blijven vasthouden aan de 1.5m afstand tussen mensen 

en de lockdowns.  

 

Als bezorgde burger vraag ik mij af:  

Gaat het hier nog wel om gezondheid of gaat dit om de 

onderdrukking van de mens?  

Gaat dit om macht en controle?  

Deden we dit bij Influenza ook? 

Waarom staat er op de routekaart van de overheid geen ‘stap 1 

Terug naar normaal’ vermeld maar is het allerlaagste niveau 

‘waakzaam’ genoemd?  

 

Waarom staat Corona met een IFR van 0.23 op de A-lijst van 

infectieziekten terwijl het mortaliteitscijfer 0.2% is gebleken? 

(vergelijk Ebola met een mortaliteit van 50-80%) 

 

Willen we werkelijk toe naar een controlesamenleving die bestaat uit 

afstand houden, contact tracen, isoleren van gezonde mensen wat 

feitelijk tirannie betreft, het verplicht laten testen van mensen, het 

dwingen van mensen om een mondkapje te dragen, en het verplicht 

laten vaccineren van alle mensen in de samenleving?  

(bron 17 GVAP 2020-2030 hieruit blijkt het opnemen van alle burgers 

in een vaccinatie programma van jong tot oud)  
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Moeten wij werkelijk toeleven naar een samenleving waarin mensen 

die het snel geproduceerde coronavirus niet durfden te nemen 

worden uitgesloten van de samenleving? (bron 18 artikel VVD 

indirecte vaccinatieplicht) 

Niet meer mogen reizen met het vliegtuig? (bron 19 Quantas Airlines)  

Waarom worden onze grondrechten zo geschonden en ligt er 

kennelijk een plan klaar om ons uit te sluiten en dus te 

discrimineren?  

Waarom worden onze rechten al ingeperkt bij een epidemie en niet 

bij een pandemie? 

(bron 20 Wet Tijdelijke Maatregelen Covid19) 

 

Waarom staan inmiddels ontzettend veel artsen, hoogleraren, 

emeritus hoogleraren, epidemiologen, virologen etc. op en spreken 

zij zich uit tegen het inhumane overheidsbeleid?  

Zijn dit dan allemaal wappies?  

Zij die vaak meer dan 12 jaar gestudeerd hebben?  

(www.worlddoctorsalliance.com) (bron 21) 

Ik roep u namens een grote groep zeer bezorgde burgers op tot het 

handhaven van de eed die u als arts heeft afgelegd.  

Denk alstublieft ten alle tijden zelf na, en vraag uw geweten of het 

ethisch nog juist en te verantwoorden is wat hier in Nederland met 

uw Nederlandse naaste medeburgers gebeurd.  

 
[ IS DIT WERKELIJK DE TOEKOMST DIE WIJ WILLEN VOOR ONZE KINDEREN? ]  

 

Stel alstublieft uw hart open en probeer alles in deze brief en de 

bronvermelding goed tot u te laten doordringen.  

Sta alstublieft op voor uw medemensen en spreek u uit nu het nog 

kan.  

 

Dankuwel voor uw tijd en het lezen van deze NOODKREET. 

http://www.worlddoctorsalliance.com/
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BIJLAGEN:  

 

Bron 1: Winkel geen publieke ruimte uitspraak rechter 

Bron 2: Retractiepaper Pieter Borger  

Bron 3: Marion Koopmans PCR test + link 

Bron 4: Kamervragen van Haga 

Bron 5: Ioannidis WHO IFR 0.23 en 0.06 

Bron 6: Video hoogleraar Pierre Capel + link 

Bron 7: Hugo de Jonge mondkapje schijnveiligheid  

Bron 8: Hugo de Jonge mondkapje gedragsexperiment 

Bron 9: Kamerbrief Hugo de Jonge Nano Particles 

Bron 10: Patent corona virus Ab Osterhaus 

Bron 11: Neuremberg Code 

Bron 12: Gedragsexperiment uitkomsten webiste RIVM 

Bron 13: Childrens Health Defense Halt Pfizer vaccin BioNTech 

Bron 14: Slide 16 Powerpoint bijwerkingen BioNTech vaccin 

Bron 15: Nova Mondkapjesplicht brief november 2020 

Bron 16: ‘Vaccin aanvulling op bestaande maatregelen’ Hugo/Tedros 

Bron 17: Global Vaccine Action Plan 2020-2030 

Bron 18: ad.nl ‘VVD wil indirecte vaccinatieplicht’ 

Bron 19: Quantas Airlines; ‘Geen covid 19 vaccin, niet reizen’ 

Bron 20: Wet Tijdelijke Maatregelen Covid 19 ‘epidemie’  

Bron 21: www.worlddoctorsalliance.com website 

Bron 22: Coronavirus overlevingskansen Foxxnews 

Bron 23: ‘Na Pfizer vaccin even niet zwanger raken’ 

Bron 24: Diederik Gommers over de PCR Test 

Bron 25: WHO Tedros: ‘Vaccin niet genoeg om de pandemie te 

stoppen, nooit meer terug naar normaal’  

Bron 26: Rijksoverheid.nl : ‘Doorontwikkeling verhaallijn en toon’ 

 

 

 

http://www.worlddoctorsalliance.com/
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Bron 1: Winkel geen publieke ruimte  

Rechtspraak.nl zaaknummer:  

ECLI:NL:RBAMS:2014:5688   onder punt 4.2 staat vermeld 
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Bron 2: Retractie Paper (verzoek terugtrekking) Pieter Borger 

 

https://youtu.be/bcVSwSxDn24 Retraction Paper Pieter Borger 

https://youtu.be/Zfo0yg1mhp4   

Mike Yeadon oud Hoofd Pfizer spreekt zich uit over de corona pandemie, de PCR test en het 
experimentele vaccin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bcVSwSxDn24
https://youtu.be/Zfo0yg1mhp4
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Bron 3: Marion Koopmans + Link 

https://twitter.com/TijsvandenBrink/status/1332234537972207616 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TijsvandenBrink/status/1332234537972207616
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Bron 4: Kamervragen minister van Haga over PCR test en Retraction 

Paper 
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Bron 5: WHO John Ioannidis IFR 0.23 boven 70 en 0.06 onder 70 jaar 

link naar document: 

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf 

 

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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Bron 6: Pierre Capel hoogleraar Immunologie over de PCR Test, 

vormfouten en procedure fouten, het verhogen van de aantal cycli 

en het verlagen van het aantal te vinden RNA deeltjes van 3 naar 1 

om de test als positief aan te merken:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=841w-

vLIeaU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WjfITaWfs4LIyofnJ1Tj-

l2g_JMHb0PGgAGF91ZluTGQC6kLlHm8g3cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=841w-vLIeaU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WjfITaWfs4LIyofnJ1Tj-l2g_JMHb0PGgAGF91ZluTGQC6kLlHm8g3cc
https://www.youtube.com/watch?v=841w-vLIeaU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WjfITaWfs4LIyofnJ1Tj-l2g_JMHb0PGgAGF91ZluTGQC6kLlHm8g3cc
https://www.youtube.com/watch?v=841w-vLIeaU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WjfITaWfs4LIyofnJ1Tj-l2g_JMHb0PGgAGF91ZluTGQC6kLlHm8g3cc
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Bron 7: Hugo de Jonge ‘Mondkapjes schijnveiligheid.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=S1D9nmEuRaE 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1243862125/minister-de-jonge-

mondkapjes-op-straat-bieden-schijnveiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1D9nmEuRaE
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1243862125/minister-de-jonge-mondkapjes-op-straat-bieden-schijnveiligheid
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1243862125/minister-de-jonge-mondkapjes-op-straat-bieden-schijnveiligheid
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Bron 8: Hugo de Jonge ‘Mondkapjes gedragsbeinvloeding.’ 
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Bron 9: Kamerbrief Hugo de Jonge ‘Nano-particles’ 

 

Weblink: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/2

5/kamerbrief-over-aankoop-covid-19-vaccins 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/25/kamerbrief-over-aankoop-covid-19-vaccins
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/25/kamerbrief-over-aankoop-covid-19-vaccins
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Bron 10: Patent Coronavirus vaccin Ab Osterhaus 

 

https://hollywoodhuizen.nl/5-6-miljoen-tv-viroloog-ab-osterhaus-is-

dankzij-aandelenbelang-in-vaccinbedrijf-nu-multimiljonair-56-

miljoen-euro/ 

AB OSTERHAUS HEEFT 5.6 MILJOEN VERDIEND AAN COVID 

VACCINS?  

https://hollywoodhuizen.nl/5-6-miljoen-tv-viroloog-ab-osterhaus-is-dankzij-aandelenbelang-in-vaccinbedrijf-nu-multimiljonair-56-miljoen-euro/
https://hollywoodhuizen.nl/5-6-miljoen-tv-viroloog-ab-osterhaus-is-dankzij-aandelenbelang-in-vaccinbedrijf-nu-multimiljonair-56-miljoen-euro/
https://hollywoodhuizen.nl/5-6-miljoen-tv-viroloog-ab-osterhaus-is-dankzij-aandelenbelang-in-vaccinbedrijf-nu-multimiljonair-56-miljoen-euro/
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Bron 11: Neurenberg/Nuremberg Code
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Bron 12: Gedragsexperiment website RIVM
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Bron:  

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-

welbevinden/resultaten-6e-ronde-gedragsonderzoek/verklaringen-

gedrag 

 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/resultaten-6e-ronde-gedragsonderzoek/verklaringen-gedrag
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/resultaten-6e-ronde-gedragsonderzoek/verklaringen-gedrag
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/resultaten-6e-ronde-gedragsonderzoek/verklaringen-gedrag
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Bron 13: Childrens Health Defense ‘Pfizer Bio NTech vaccine Halt’
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Bron 14: Slide 16 FDA Powerpoint ‘Coronavirus vaccin bijwerkingen’ 

 

Weblink: https://www.fda.gov/media/143557/download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fda.gov/media/143557/download
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Bron 15: NOVA brief medische grond nodig mondkapjesplicht 

 

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-betere-onderbouwing-

nodig-voor-coronaregelingen 

 

‘Uitgangspunt is dat een mondkapje heeft te gelden als een persoonlijk beschermingsmiddel als 

bedoeld in de Wet, en de verplichting tot het dragen ervan zowel medisch noodzakelijk als 

proportioneel dient te zijn. Kort gezegd dient dus vast te staan dat een mondkapje bestemd is om te 

worden gedragen teneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen 

overdracht van het virus. Anders dan de toelichting veronderstelt dient het dus specifiek om het covid-

19 virus te gaan en doet een mogelijk gunstig bijeffect voor wat betreft overige andere virussen 

(verkoudheid/griep) niet ter zake. Dit geldt (ook) wederom voor het voorkomen van een druk op de 

zorg vanwege deze andere virussen.’  

BLZ 10/11 VAN WETGEVINGSADVIES NOVA BETREFT MONDKAPJESPLICHT (ZIE LINK HIERONDER) 

https://www.advocatenorde.nl/juridische-

databank/details/wetgevingsadviezen/1385930174447027674 

 

 

 

 

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-betere-onderbouwing-nodig-voor-coronaregelingen
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-betere-onderbouwing-nodig-voor-coronaregelingen
https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1385930174447027674
https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1385930174447027674
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Bron 16: Tedros Twitter: ‘Nooit meer terug naar normaal  

 

 

‘We zullen moeten blijven controleren, testen, isoleren, gegevens 

volgen, in quarantaine zetten en gemeenschappen aansporen om 

elkaar erop aan te spreken’ 

 

 

GEZONDE MENSEN OPSLUITEN VOOR EEN VIRUS MET 0.2 

MORTALITEIT EN IFR 0.23 IS MEDISCHE TIRANNIE, ONDERDRUKKING 

EN EEN VORM VAN DISPROPORTIONELE VRIJHEIDSBEPERKING ! 
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Bron 17: GVAP Global Vaccine Action Plan 2020-2030  

 

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ww

w.who.int/immunization/sage/meetings/2018/october/Global_Immu

nization_Strategy_Concept_Note.pdf&ved=2ahUKEwjf-

NbX79DtAhUoDWMBHTtTA-

MQFjABegQIBBAC&usg=AOvVaw17Q5NjfWHFd3x39ZPq0nUa 

 

Van jong tot oud in een vaccinatie programma.  

Gaat dit over gezondheid of over winst?  

 

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2018/october/Global_Immunization_Strategy_Concept_Note.pdf&ved=2ahUKEwjf-NbX79DtAhUoDWMBHTtTA-MQFjABegQIBBAC&usg=AOvVaw17Q5NjfWHFd3x39ZPq0nUa
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2018/october/Global_Immunization_Strategy_Concept_Note.pdf&ved=2ahUKEwjf-NbX79DtAhUoDWMBHTtTA-MQFjABegQIBBAC&usg=AOvVaw17Q5NjfWHFd3x39ZPq0nUa
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2018/october/Global_Immunization_Strategy_Concept_Note.pdf&ved=2ahUKEwjf-NbX79DtAhUoDWMBHTtTA-MQFjABegQIBBAC&usg=AOvVaw17Q5NjfWHFd3x39ZPq0nUa
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2018/october/Global_Immunization_Strategy_Concept_Note.pdf&ved=2ahUKEwjf-NbX79DtAhUoDWMBHTtTA-MQFjABegQIBBAC&usg=AOvVaw17Q5NjfWHFd3x39ZPq0nUa
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2018/october/Global_Immunization_Strategy_Concept_Note.pdf&ved=2ahUKEwjf-NbX79DtAhUoDWMBHTtTA-MQFjABegQIBBAC&usg=AOvVaw17Q5NjfWHFd3x39ZPq0nUa
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Bron 18: ad.nl:  ‘VVD indirecte vaccinatieplicht’ DISCRIMINATIE!
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Bron 19: Quantas Airlines: ‘geen Covid vaccin, niet reizen’ 

DISCRIMINATIE! 

https://www.bbc.com/news/world-australia-55048438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-55048438
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Bron 20: Wet Tijdelijke Maatregelen Covid 19 : EPIDEMIE 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01 

‘Ter bestrijding van de epidemie van covid-19’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01
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Bron 21: www.worlddoctorsalliance.com  

 

 

‘Een onafhankelijke non-profit organisatie/samenwerking van artsen, 

verpleegkundigen, gezondheids-professionals en hun personeel van 

over de hele wereld die ervaringen delen om alle lockdowns te 

beëindigen, samen met de kapotmakende maatregelen met als doel 

de universele gezondheidszorg te herstellen ten behoeve van de 

mensheid’ 

 

‘FIRST DO NO HARM’ 

 

 

 

 

 

http://www.worlddoctorsalliance.com/
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Bron 22: FoxNews Amerika: Covid 19 ongevaarlijk voor 99.9% van 

de bevolking onder 19 jaar en 94.6% van de bevolking boven 70 jaar  
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Bron 23: ‘Na Pfizer Vaccin even niet zwanger worden’ 

Effecten vruchtbaarheid onbekend?! 
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Bron 24: Diederik Gommers, expert over de PCR Test 
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Bron 25: WHO: ‘Vaccin zal niet genoeg zijn pandemie te stoppen’  
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Bron 26: ‘Doorontwikkeling verhaallijn en toon.’  

Coronaverhaallijn gebaseerd op angst voor het virus en het 

onbekende?! (LINKS BOVENIN TABEL) 

 

Weblink: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2020/12/08

/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2020/12/08/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2020/12/08/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon

