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Artsen en artsenverenigingen overtreden hun
eigen DEONTOLOGIE

Het ‘vaccin’ is een experiment en de arts laat u in de steek

De Belgische ‘orde van geneesheren’ mag gevoeglijk het woordje ‘geneesheer’
vervangen door ‘medische oplichters’ omdat ze heel erg veel artikels van hun ei-
gen deontologie overtreden sinds de COVID P(L)ANDEMIE van het WEF, Wereldbank,
medische maffiafabrieken, Rockefeller en Rothschild zich op een LEUGENACHTIGE
wijze heeft verspreid over de wereld, geholpen door corrupte politici, justitie,
politie en hypocriete journalisten van de ‘onafhankelijke’ media!

Welzijn en veiligheid van de patiënt: artikel 9
Nu ze al sinds maart aan het spuiten zijn op volle snelheid en de slachtoffers
en doden de pan uitrijzen voor een klinische testfase 3 experiment dat wereld-
wijd is opgezet om naïevelingen uit de roulatie te krijgen, kunnen we stellen
dat artsen hun PLICHT verzaken. Ze beschermen hun patiënten helemaal niet tegen
de corrupte beroepsmoordenaars uit de politiek en medische maffiafabrieken!

Verantwoordelijk voor medisch handelen: artikel 12
Elke arts blijft PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK voor zijn of haar medisch hande-
len. Dat wil zeggen, indien hij verzaakt om de nodige medicatie voor te schrij-
ven zoals kinine en zink ipv zijn patiënt in te laten spuiten met een experimen-
teel vergif hij de Code van Neurenberg overtreden heeft omdat hij zijn patiënten
niet geprobeerd heeft te beschermen.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!

https://ordomedic.be/nl/code-2018
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Verplichting tot informeren: artikel 20
Artsen zijn volgens dit artikel verplicht om hun patiënten te wijzen op de ge-
varen als ze een bepaalde behandeling weigeren te ondergaan. Natuurlijk werkt
zoiets ook andersom. Artsen horen dan een alternatieve therapie aan te bieden
die aansluit bij het eventuele ziektebeeld van de patiënt. Daar er heel erg veel
behandelingen bestaan tegen een flauw griepje zoals COVID-19 uitdraaide te zijn,
is het laatste wel om hun patiënt dit genetisch EXPERIMENT aan te praten.

Het dossier: artikel 22
Patiëntengegevens zijn persoonlijk en geheim. Daarom is het onmogelijk om zulke
gegevens te bewaren op een centrale server of in de Cloud waar de arts er niet
langer het alleenrecht over heeft. Elke admin kan meekijken en iedereen zijn me-
dische leven uitpluizen. Daarom is ook een vaccinatiepaspoort uit den boze. Het
veroorzaakt een stigma, discrimineert en maakt van niet-gevaccineerde  mensen
tweederangsburgers. Maar deze tweederangsburgers zullen wel degelijk overblijven
tot de laatste snik en een leger vormen dat iedereen die hen in de steek heeft
gelaten zal vervolgen. Tenslotte heb je op zo’n moment niet veel meer te verlie-
zen, als je dan toch alles al kwijt bent behalve je eigenwaarde!

Mishandeling, misbruik en uitbuiting: artikel 29
Nadat we nu al maandenlang getuige zijn van dit door politiek misbruik opgelegd
genetisch experiment, is het duidelijk dat er heel erg veel zwaargewonden en do-
den zijn gevallen. Natuurlijk valt dit experiment onder mishandeling als je ziet
wat voor een spoor van vernieling er wordt achtergelaten in families, gezinnen
en onder vrienden. Natuurlijk zou dit allemaal niet mogelijk zijn zonder mede-
werking van de politiek, de gepolitiseerde wetenschap in haar geheel en een
stelletje broodschrijvers die zich ook nog ‘journalist’ durven noemen.
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Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat ‘meneer DOKTOOR’ en al hun orden samen
met hun deontologische artikels naar de maan kunnen worden geschoten wat mij be-
treft omdat ze massaal hun patiënten in de steek hebben gelaten.

 

De artsen die moedig zijn opgestaan om patiënten te redden zijn allemaal be-
kend. De rest raad ik aan om massaal op te staan tegen gevestigde orden en poli-
tiek. Jullie blijven ondanks allemaal PERSOONLIJK verantwoordelijk en dat wil
zeggen dat jullie ALLEMAAL zullen worden afgerekend via het TRIBUNAAL!

Niemand uitgezonderd!
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