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Ziekenhuizen blijven met hulp van overheid
coronacijfers afschermen: ‘Wat moet er

verborgen blijven?’

Het Belgische parlementslid Frieda Gijbels (N-VA) slingerde gisteren een opmer-
kelijke tweet de wereld in, waarin ze suggereert dat de directeur van gezond-
heidsinstituut Sciensano en de federale overheidsdienst (FOD) de opdracht hebben
gegeven om de coronacijfers van ziekenhuizen niet vrij te geven.

“De directeur van Sciensano vindt dat alleen ‘nuttige’ informatie gedeeld moet
worden,” schrijft Gijbels. “Maar wie bepaalt wat nuttig is? Onaanvaardbaar.” Het
parlementslid voegt toe dat ze al sinds afgelopen zomer naar de ziekenhuiscij-
fers vraagt, maar steeds nul op het rekest krijgt.

Sciensano zegt de ziekenhuiscijfers niet te willen
vrijgeven  omdat  ze  ‘moeilijk  te  interpreteren’
zijn. “Wat een minachting voor burgers en parle-
ment,” vindt Gijbels.

“De argumenten om ze niet te geven, grenzen aan onzin en minachting voor het
parlement,” schrijft ze op de website van de N-VA.

Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert van nieuwssite HLN reageert: “De zieken-
huizen blijven – met hulp van de federale overheid – hun coronacijfers afscher-
men voor de bevolking. Wat moet er verborgen blijven?”

“Misschien wordt het tijd voor een onderzoekscom-
missie,” zegt hij.

Ze lijken bang voor transparantie
Bossaert onderzocht eerder of sommige ziekenhuizen hun coronacijfers manipule-
ren om daar financieel beter van te worden. Wat blijkt? Overheidsdocumenten wij-
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zen in die richting. In de documenten staat dat ze mogelijk aan ‘financiële op-
timalisatie’ doen via coronacijfers. Sjoemelaars riskeren geen sanctie.

Ook vroeg de journalist of ziekenhuizen hun coronasterfte openbaar wilden ma-
ken. De meeste weigerden. “Ze lijken bang voor transparantie,” zei Bossaert.
Sommige ziekenhuizen lieten weten dat ze de cijfers niet naar buiten mogen bren-
gen van de overheid.

De regering van Merkel hield het geheim
Ook bij onze oosterburen kunnen ze er wat van. Vorige week werd bekend dat
Duitse ziekenhuizen de bezettingsgraad van de IC’s manipuleerden zodat ze finan-
ciële steun van de overheid zouden krijgen. De regering van Merkel was naar ver-
luidt al maanden op de hoogte van de fraude, maar hield het geheim.

Eerder bleek uit onderzoek van gezondheidseconoom Matthias Schrappe dat in 2020
slechts vier procent van de Duitse IC-bedden werd gebruikt om coronapatiënten te
behandelen. De IC's dreigden op geen enkel moment overbelast te raken.

Leugens komen uit
Het wordt heel erg duidelijk dat overheden zich moeten gaan beschermen tegen al
hun leugens die ze de laatste 15 maanden het volk hebben wijsgemaakt. Nu al heel
erg veel mensen zijn ingespoten blijken er heel wat hiaten op hun weg te liggen
die hen het vel over de oren zal stropen en hun als wanstaltige BEROEPSLEUGE-
NAARS en MASSAMOORDENAARS zal openbaren!

Ik noem er enige:

1. Niemand op heel de wereld kan bewijzen dat het ‘virus’ bestaat. Elke we-
tenschapper die onomstotelijk en op WETENSCHAPPELIJKE manier kan bewijzen
dat het virus in zijn geheel is geïsoleerd en gezuiverd, kan per direct
miljoenen in zijn zak steken, zowel in Amerika als in de EU met name
Duitsland! 

2. Ondanks de vele mensen die zijn gevaccineerd en op reis willen, kan de
Belg op het vliegtuig stappen maar als hij terugkomt moet hij in Quaran-
taine! Zo iets onnozel heb ik nog nooit gehoord. Daarbij blijken alle ge-
vaccineerden toch nog positief te testen. Dat is, omdat de test niet is
aangepast wat cycli betreft. Alleen als de PCR-test wordt aangepast naar
<  28 cycli   zal blijken dat alles berust op leugens, omdat NIEMAND meer po-
sitief test. De PCR test was altijd al een leugen en die leugen kwam voort
uit de W.H.O. die zich nu aan een tribunaal kan verwachten!

3. Vliegmaatschappijen zijn nu in discussie met verzekeringsmaatschappijen
vanwege de vele gevaccineerden die straks een groot risico lopen om trom-
bose te krijgen tijdens een vlucht. Ze willen de kosten gedekt krijgen om
de tussenlandingen eventueel terug te kunnen vorderen! Waarschijnlijk zal
het te duur zijn en worden gevaccineerden in de nabije toekomst volledig
geweerd door de vliegmaatschappijen!

Dit zijn maar enkele hoogtepunten. Als je gevaccineerd bent, word je echt niet
anders behandeld dan niet-gevaccineerden. In de toekomst ligt de waarheid en ik
hoop dat er een antidotum bestaat dat het mRNA kan stilleggen en de nano-deel-
tjes uit het lichaam kan verwijderen. Zo niet ben ik bang dat alle gevaccineer-
den ten dode zijn opgeschreven! Dan pas zal de politicus en de systeemwetenschap
ondervinden wat ze het volk hebben aangedaan, want degenen die overblijven heb-
ben dan allemaal familieleden, gezinsleden en vrienden verloren!
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Zo ziet een echte PANDEMIE eruit!

Tijdens een echte pandemie vallen mensen dood neer op straat en worden er spe-
ciale ambulances met hulpverleners op pad gestuurd om de doden op een hoop te
gooien en de lijken te verbranden. Zo voorkomen ze dat de ziekte zich verder kan
verspreiden.

Al zoiets gezien op weg naar de winkel of uw werk. Laat ons eerlijk zijn, hoe-
veel doden bent u op straat al tegengekomen in anderhalf jaar ‘PANDEMIE’?

Juist!

GEEN! 

Dus, geen PANDEMIE! Allemaal leugens!
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