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COVID “vaccins”: stand van zaken 11/7/2021
17.503 doden en 1.687.527 gewonden in Europese database met

bijwerkingen van COVID-19-injecties

8.426 doden en 632.623 gewonden zijn allemaal reacties op BioNTech/experimen-
teel Pfizer’s mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty).

Er waren 17.754 aandoeningen van het bloed- en lymfestelsel, met 99 dodelijke
slachtoffers.

Hartproblemen waren goed voor 14.858 gevallen, met 1.165 dodelijke slachtof-
fers.

Er waren 126 gevallen van aangeboren, familiale en genetische aandoeningen, met
12 doden.

Er waren 7.951 gevallen van oor- en labyrintproblemen, waaronder 5 doden.

2 dodelijke slachtoffers onder 324 endocriene ziekten

Er werden 9.319 oogproblemen gemeld, waarvan 19 met de dood tot gevolg.

Er waren 57.599 gastro-intestinale ziekten, met 388 dodelijke slachtoffers.

Er waren 2.510 sterfgevallen onder 173.572 gevallen van algemene ziekten en
aandoeningen op de toedieningsplaats.

Er waren 558 lever- en galaandoeningen, met 33 dodelijke slachtoffers.

Immuunsysteemziekten waren goed voor 6.948 gevallen, met 42 dodelijke slachtof-
fers.

Infecties en parasitaire aandoeningen waren goed voor 19.780 gevallen, met 834
doden.

7.204 verwondingen, vergiftigingen en procedurecomplicaties werden gemeld, met
124 doden.

Er zijn 15.281 onderzoeken geweest, waaronder 296 doden.

4.721 stofwisselings- en voedingsstoornissen, waaronder 164 dodelijke slachtof-
fers

88.638 problemen met het bewegingsapparaat en het bindweefsel werden gemeld,
met 103 dodelijke slachtoffers.

386 neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en onbepaald (inclusief cysten en po-
liepen), met 26 sterfgevallen.

Er waren 114.125 aandoeningen van het zenuwstelsel, met 902 doden
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478 gevallen van zwangerschappen, puerperium en prenatale ziekten, waaronder 18
dodelijke slachtoffers

Er waren 124 productproblemen.

Er waren 11.148 psychiatrische ziekten, met 117 doden.

Nier- en urinewegaandoeningen waren goed voor 2.005 gevallen, met 132 dodelijke
slachtoffers

3.597 aandoeningen van het voortplantingssysteem en borsten, waarvan 2 met do-
delijke afloop

Er werden 27.121 aandoeningen van de luchtwegen, de borstkas en het mediastinum
gemeld, met 989 doden.

Huid- en onderhuidaandoeningen waren goed voor 30.404 gevallen, met 79 dodelij-
ke slachtoffers

Er waren 979 sociale omstandigheden, waaronder 12 doden.

Er werden 392 chirurgische en medische operaties uitgevoerd, waarbij 21 mensen
stierven

Er waren 17.231 vasculaire aandoeningen, met 332 sterfgevallen

Moderna’s experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) resulteerde in in to-
taal 4.605 doden en 157.802 verwondingen.

Er waren 2.890 aandoeningen van het bloed- en lymfestelsel, met 35 dodelijke
slachtoffers

Hartproblemen waren goed voor 4.491 gevallen, met 503 dodelijke slachtoffers

Er waren 66 gevallen van aangeboren, familiale en genetische aandoeningen, met
4 sterfgevallen

Er waren 1.972 gevallen van oor- en labyrintproblemen

1 sterfgevallen onder 110 endocriene ziekten

Er werden 2.498 oogproblemen gemeld, waarvan er 9 de dood tot gevolg hadden

Er waren 13.626 gastro-intestinale ziekten, met 161 dodelijke slachtoffers

Er waren 1.928 sterfgevallen onder 42.716 gevallen van algemene ziekten en aan-
doeningen op de toedieningsplaats

Er waren 269 lever- en galaandoeningen, met 17 dodelijke slachtoffers

Er waren 1.349 ziekten van het immuunsysteem, met 5 dodelijke slachtoffers

Infecties en parasitaire aandoeningen waren goed voor 4.793 gevallen, met 259
doden

Er waren 3.378 verwondingen, vergiftigingen en procedureproblemen, waaronder 92
doden
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Er zijn 3.359 onderzoeken geweest, waaronder 93 doden

Er waren 1.616 stofwisselings- en voedingsproblemen, met 94 dodelijke slachtof-
fers

In totaal werden 19.416 aandoeningen van het bewegingsapparaat en het bindweef-
sel gemeld, met 88 dodelijke slachtoffers

18 mensen stierven als gevolg van goedaardige, kwaadaardige en niet-gespecifi-
ceerde neoplasmata (inclusief cysten en poliepen) onder 175 gevallen

Er waren 28.239 ziekten van het zenuwstelsel, met 465 doden

338 zwangerschappen, puerperium en prerinatale ziekten, waaronder 2 dodelijke
slachtoffers

24 problemen met het product

Er waren 3.193 psychiatrische problemen, met 75 doden

Nier- en urinewegaandoeningen waren goed voor 1.061 gevallen, met 66 dodelijke
slachtoffers

723 ziekten van het voortplantingssysteem en borsten, waaronder 2 sterfgevallen

Ademhalings-, borstkas- en mediastinumaandoeningen waren goed voor 7.268 geval-
len, met 438 sterfgevallen

Er waren 8.400 gevallen van huid- en onderhuidproblemen, waaronder 32 sterfge-
vallen

Er waren 690 sociale omstandigheden, waaronder 16 sterfgevallen

42 sterfgevallen werden gemeld als gevolg van 540 gevallen van chirurgische en
medische operaties

Er waren 4.602 vaatziekten, met 160 dodelijke slachtoffers

3.871 doden en 852.616 gewonden zijn gemeld als gevolg van de experimentele
vaccinatie AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) uit Oxford/AstraZeneca.

Er waren 9.950 afwijkingen van het bloed- en lymfestelsel, waaronder 160 dode-
lijke slachtoffers

Hartproblemen troffen 13.336 mensen, met als gevolg dat 454 mensen stierven

3 sterfgevallen als gevolg van 115 aangeboren, familiale en genetische aandoe-
ningen

Oor- en labyrintproblemen treffen 9.712 mensen

Drie mensen stierven als gevolg van endocriene ziekten onder 355 gevallen

Er werden 14.641 oogproblemen gemeld, waarvan 15 met de dood tot gevolg

86.515 gastro-intestinale ziekten werden gemeld, met 184 sterfgevallen onder
hen
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1 009 doden onder 227.408 algemene aandoeningen en problemen op de toedienings-
plaats

32 mensen stierven onder 607 gevallen van lever- en galaandoeningen

Immuunsysteemziekten waren goed voor 3.359 gevallen, waaronder 14 sterfgevallen

247 mensen overleden als gevolg van 19.508 infecties en plagen

Verwonding, vergiftiging en procedurele complicaties resulteerden in 8.912 ge-
vallen, waaronder 94 doden

Er zijn 18.352 onderzoeken geweest, waaronder 88 doden

10.315 Metabolisme en voedingsproblemen resulteerden in 50 doden

50 mensen stierven als gevolg van 131.547 gevallen van musculoskeletale en
bindweefselproblemen

379 zijn geclassificeerd als neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig of onbepaald
(incl. cysten en poliepen) met 9 doden

Ziekten van het zenuwstelsel waren goed voor 180.575 gevallen, met 612 doden

279 tijdens zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen met 5 sterfge-
vallen

117 Problemen met het product

33 mensen stierven als gevolg van psychiatrische problemen onder 16.000 geval-
len

3.045 Nier- en urinewegproblemen resulteerden in 33 doden

8.593 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten

Er werden 28.994 aandoeningen van de luchtwegen, de borstkas en het mediastinum
gemeld, met 447 doden

Er waren in totaal 39.173 huid- en onderhuidproblemen, met 25 doden

Er waren 866 sociale omstandigheden, waaronder 5 doden

Er werden 754 chirurgische en medicinale operaties uitgevoerd, met 16 doden

Er waren 19.209 gevallen van vaatziekten, waaronder 283 sterfgevallen

Er werden 601 doden en 44.486 gewonden gemeld als gevolg van Johnson & John-
son’s experimentele COVID-19-vaccinatie JANSSEN (AD26.COV2.S).

Er waren 405 afwijkingen van het bloed- en lymfestelsel, met 18 dodelijke
slachtoffers

Hartproblemen waren goed voor 659 gevallen, met 73 dodelijke slachtoffers

16 genetische, familie- en aangeboren ziekten

Oor- en labyrintproblemen treffen 250 mensen
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Er waren tien endocriene ziekten, waarvan er één de dood tot gevolg had

Er werden 518 oogproblemen gemeld, waaronder drie doden

Er waren 4.283 gastro-intestinale ziekten, met 25 dodelijke slachtoffers

Er  waren  11.832  algemene  aandoeningen  en  problemen  met  de  administratieve
plaats, met 150 doden onder hen

58 lever- en galaandoeningen, waaronder 4 dodelijke slachtoffers

598 Infecties en parasitaire aandoeningen, waaronder 16 doden

161 Immuunsysteemziekten, waaronder 1 overlijden

Er waren 413 verwondingen, vergiftigingen en procedurele problemen, met acht
doden

Er zijn 2.420 onderzoeken geweest, met 39 doden

225 ziekten van stofwisseling en voeding, met 11 dodelijke slachtoffers

Er werden 7.687 problemen met het bewegingsapparaat en het bindweefsel gemeld,
met 17 doden gemeld

18 neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-geclassificeerd (inclusief cys-
ten en poliepen)

Zenuwstelselaandoeningen  waren  goed  voor  9.547  gevallen,  met  76  dodelijke
slachtoffers

15 aandoeningen die verband houden met zwangerschap, kraamperiode en perinataal
leven, waaronder één overlijden

Er zijn 11 gevallen met de productproblemen.

Psychiatrische problemen waren goed voor 459 gevallen, met vijf doden.

150 nier- en urinewegaandoeningen, waaronder 8 dodelijke slachtoffers

166 problemen met het voortplantingssysteem en borsten, 1 overlijden

47 sterfgevallen onder 1.453 gevallen van aandoeningen van de luchtwegen, de
borstkas en het mediastinum

Er werden 1.125 huid- en onderhuidproblemen gemeld, waaronder twee sterfgeval-
len

3 doden onder 91 sociale omstandigheden

393 chirurgische en medische operaties werden uitgevoerd, met 27 doden

65 sterfgevallen onder 1.523 vaataandoeningen werden gemeld

Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens die bij EudraVigilance zijn ingediend
en zijn schattingen. Op basis van het percentage gemelde bijwerkingen zouden de
totalen aanzienlijk hoger kunnen zijn.
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Van het totaal aantal geregistreerde verwondingen is de helft (837.588) ernstig
gewond. Volgens Health Impact News kan het als “ernstig” worden bestempeld als
het betrekking heeft op een medische incidentie die de dood veroorzaakt, levens-
bedreigend is, ziekenhuisopname vereist, een andere medisch essentiële aandoe-
ning of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname, aanhoudende of opmerke-
lijke handicap of onbekwaamheid, of een aangeboren afwijking/aangeboren afwij-
king veroorzaakt.

EudraVigilance is het systeem voor het beheren en analyseren van informatie
over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn goedgekeurd of wor-
den onderzocht in klinische onderzoeken in de Europese Economische Ruimte (EER).
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beheert het systeem namens het regelge-
vende netwerk voor geneesmiddelen van de Europese Unie (EU).

Volgens vele wetenschappers geven de cijfer maar een schijntje weer van hetgeen
er werkelijk aan de hand is met de zogenaamde “COVID-vaccinaties”.

Waarom al die dwang voor een pandemie die nooit heeft bestaan en die dan ook
nog eens ‘verholpen’ wordt door gebruik te maken van een vergif dat FEITELIJK
een BIOWAPEN is!

Bewijzen komen er aan!  
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