
10 ESSENTIËLE FEITEN EN INZICHTEN OM

UIT DE CRISIS TE KOMEN

Covid-19 is GEEN killervirus. De dodelijkheid is gelijk aan Influenza. Het is
ongevaarlijk voor 98% van de bevolking 
Bronnen: Hugo de Jonge d.d. 25-6-2020 en Jaap van Dissel - technische briefing Tweede Kamer 25 juni 2020
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De verspreiding van besmettelijke virusdeeltjes gaat vooral via zwevende
aerosolen: 1,5 meter afstand houden is daarom zinloos
Bron: RIVM studie 'High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol and droplet transmission'

3
Binnen is nauwelijks besmettingsrisico met goede ventilatie. Buiten is het
risico nihil
Bron: RIVM studie 'High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol and droplet transmission'

4
1,5 meter afstand houden is slecht voor de fysieke en geestelijke
gezondheid
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: 'Het vaccin, een utopie.'

5
Geneesmiddel HCQ op basis van het Zelenko-protocol is zeer
waarschijnlijk levensreddend, veilig en heeft ook preventieve werking
Bron: First press conference of American Frontline Doctors En, www.zelfzorgcovid19.nl

6
Mondkapjes hebben geen beschermende werking, maar kunnen wel
schadelijk zijn voor longen, hart, hersenen en tumorgroei versnellen
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz 'Kappen met kapjes'

7
De ontwikkeling van een werkend vaccin voor een luchtweginfectie is
twijfelachtig. Door mutatie van het virus zal een eventueel werkend
vaccin snel onbruikbaar zijn. Ontwikkeling duurt jaren
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: 'Het vaccin, een utopie.'

8
Maatregelen zorgen voor toename stress, psychische klachten, huiselijk
geweld en zelfdoding. Kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten zijn
extra kwetsbaar
Bron: 'brandbrief geestelijke gezondheidsszorg' en 'Kinderen en de desastreuze gevolgen van dit Coronabeleid' 

9
De krimp van de economie is 'ongekend' en 'catastrofaal'. De
neveneffecten van de maatregelen zijn verwoestend
Bronnen: Volkskrant, CBS en professor Michaela Schippers 'For the greater good? The devastating ripple effects of the
Covid-19 Crisis'

10
De PCR-test is ongeschikt om besmettingen vast te stellen. De stijging van
het aantal positieve testen is vooral het gevolg van veel testen. Politiek en
media gebruiken ten onrechte de term 'besmettingen'
Bron: Biochemicus, drs Mario Ortiz Buijsse, Cafe Weltschmertz, Diederik Gommers herkent kritiek op gebruik PCR testen

De overheid en media geven u deze belangrijke informatie niet. Zo wordt er
ongegronde angst gecreëerd en in stand gehouden. Steeds meer mensen beseffen
dit. Meer dan 500.000 Nederlanders hebben via de grootste petitie ooit in
Nederland al ‘NEE’ gezegd tegen de spoedwet en de maatregelen. Ook dit feit
wordt genegeerd door het kabinet en de media.
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