GEZOND VERSTAND EN EEN WARM HART IN CRISISTIJD

De huidige coronacrisis en de daarbij genomen maatregelen roepen steeds meer
vragen op. Vragen die vooral betrekking hebben op de verhouding tussen de
genomen coronamaatregelen en het echte gezondheidsrisico van het
Coronavirus.
4-6-2020: Jaap van Dissel van het RIVM over Corona patiënten: ‘98% van de
Nederlanders die besmet zijn hebben amper tot weinig klachten en slecht 1,5 %
hoeft te worden opgenomen in het ziekenhuis en slechts 0,35 procent op de IC’
6-10-2020: RIVM over risicogroepen: ‘Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben
een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19. Dat blijkt uit internationaal
onderzoek. Ook in Nederland is de helft van de patiënten die met COVID-19 in
het ziekenhuis zijn opgenomen ouder dan 69 jaar. Van de overledenen (die
getest zijn) is driekwart ouder dan 76 jaar.’

Is het middel (coronamaatregelen) niet veel erger dan de kwaal
(coronavirus)?








Door de eerste lockdown zijn er honderden vooral ouderen in
verpleeghuizen (waaronder mijn moeder) gestorven aan ernstige
vrijheidsbeperking, beroving van sociale contacten, gebrek aan beweging
en depressiviteit.
Er zijn duizenden mensen werkeloos geworden als gevolg van het
inklappen van de economie en vele ondernemers zijn failliet gegaan
doordat ze weken geen inkomsten meer hadden.
Hele sectoren zoals de cultuursector, horeca en reissector hebben bijna
onherstelbare schade opgelopen. Veel mensen zien hun levenswerk waar
ze met passie voor hebben gewerkt in duigen vallen.
https://www.ad.nl/binnenland/huidig-coronabeleid-is-enorme-schade-aaneconomie-horeca-cultuur-en-zorg-nietwaard~ade0541b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F



‘Feiten over Covid-19: 30% van alle sterfgevallen werd niet veroorzaakt
door Covid 19 maar was het gevolg van de lockdown, paniek of angst’
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/feiten-overcovid19-corona/

Zijn veel corona-maatregelen niet genomen op basis van angst en onder
druk van de media?




Ook binnen de medische wereld groeit de twijfel over de huidige aanpak
van de coronacrisis. Veel artsen, onderzoekers en wetenschappers vragen
om een reëlere kijk op de huidige crisis waarbij de angst dient plaats te
maken voor beleid op basis van de cijfers. The World Docter Alliance (artsen,
wetenschappers) vragen om een totaal andere aanpak.
https://www.youtube.com/watch?v=dVZQCsvPvsM
Ook deze huisarts Felix van der Wissel zet grote vraagtekens bij de huidige
maatregelen en vraagt meer aandacht voor niet-corona-patiënten zoals
mensen met hart en vaatziekten, kankerpatiënten en mensen met
psychische problemen: https://www.youtube.com/watch?v=STCISIFF4E8

Wordt het niet tijd om te kijken naar de aanpak van het Corona-virus in
bijvoorbeeld Zweden dat geen lockdown heeft ingesteld en waar de
neveneffecten zoals werkeloosheid, depressiviteit en faillissementen
veel minder ernstig zijn?




‘Zweden het voorbeeld! Maar er wordt niet eens naar gekeken.’
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/covid-idiotievooral-niet-naar-zweden-kijken/
“Het is goed mogelijk dat de pandemie van het coronavirus in Zweden
voorbij is.” Dat stelt een van de prominentste epidemie-experts van
Denemarken. Kim Sneppen, professor biocomplexiteit aan het Niels Bohr
Instituut in Kopenhagen. Hij verklaart in een interview dat de overwinning
te danken is aan groepsimmuniteit.
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/pandemie-in-zweden-voorbij-dankzijbereiken-groepsimmuniteit

Waarom is er totaal geen aandacht besteed door de media en de
regering aan de preventie of het gebruik van goed werkende medicijnen
tegen het Corona-virus?
 ‘De ontbrekende schakel in aanpak Corona is preventie’ aldus Drs Richard
de Leth. ‘Preventie is de sleutel voor een goed werkend
immuunsysteem en maakt je bestand tegen de huidige ziekten waaronder
het coronavirus.’ https://www.youtube.com/watch?v=bhweacoYhwY
 Rob Elens, huisarts te Meijel, paste in Nederland als eerste de mix van
HydroxyChloroquine, Zink en Azitromycine toe en genas daarmee 10



patiënten van Covid19. Rob is voorstander van toepassing van deze
medicatie in de eerste lijn in het milde stadium van Covid19 om daarmee
de druk op de tweede lijn te verlichten.
https://zelfzorgcovid19.nl/initiatiefnemers/
‘Het antimalariamiddel hydroxychloroquine leidt bij COVID-19 patiënten op
de verpleegafdeling tot significant betere resultaten dan tot dusver
gedacht. De kans op overplaatsing naar de IC ligt 53 procent lager dan bij
patiënten die geen behandeling kregen.’ Dit blijkt uit landelijk retrospectief
onderzoek onder 1064 patiënten. Dr. Jolanda Lammers en dr. Paul
Groeneveld, onderzoekers en internist-infectiologen in het Zwolse Isala,
spreken van een verrassend resultaat.
https://www.isala.nl/nieuws/hydroxychloroquine-wel-effectief-tegencorona/

Is er in onze wereld nog werkelijke persvrijheid en vrijheid van
meningsuiting voor kritische denkers?
 Onderzoeksjournalist Karel van Wolferen legt uit wat de rol is van de
media in de verslaglegging van de coronacrisis. Veel kritische berichten
worden door de grote persbureaus en de grote tech bedrijven als Fbook,
you tube of google gecensureerd.
https://www.cafeweltschmerz.nl/wie-heeft-het-nog-gezond-verstand-maxvon-kreyfelt-en-karel-van-wolferen/
 Het filmpje van deze Nederlandse longarts David Prins gaat viraal op het internet,
althans zolang de censoren van Facebook het toestaan. Bekijk hem en realiseer
je het kolderieke van de maatregelen van de overheid. Iedere logica is verdwenen
uit de richtlijnen van kabinet Rutte, de enige drijfveer lijkt de instructies van Bill
Gates via zijn WHO te zijn.
https://www.dlmplus.nl/2020/05/10/nl-longarts-legt-in-8-minuten-absurditeitcorona-maatregelen-bloot/

Deze vragen zijn alleen te beantwoorden door met een open mind,
gezond verstand en warm hart te gaan samenwerken en de angst
en paniek los te laten. Een nieuw bewustzijn is hoogst wenselijk
om vanuit eenheid deze crisis te boven te komen en de waarheid te
laten zegevieren.

