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Vele vaccinatiedoden en toch gaan alle
vaccinatiecampagnes gewoon maar door!

De politiek wil kost wat kost alle coronamaatregelen in stand houden. Ze zien
er geen heil in om de vaccinaties te stoppen ondanks de vele vaccinatiedoden.
Wel dan is het aan een volkse onderzoeker om u op de hoogte te brengen omdat de
onafhankelijke  media  deze  DRASTISCHE  BELANGRIJKE  DODELIJKE  GEGEVENS absoluut
verzwijgen.

Er bestaat sinds 2001 een vrij toegankelijke DATABASE waarin alle ‘bijver-
schijnselen’ worden opgeslagen per vaccin. In dit geval gaat het om ‘COVID’-19
vaccins. De naam van de DATABASE is EudraVigilance.

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om
het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen. Deze
rapporten worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regel-
gevende instanties voor geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die in
het bezit zijn van handelsvergunningen (licenties) voor de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem dat is ontworpen voor het verzamelen van meldin-
gen van vermoedelijke bijwerkingen. Deze rapporten worden gebruikt voor het eva-
lueren van de voordelen en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling
en voor het bewaken van hun veiligheid na toelating in de Europese Economische
Ruimte (EER).

EudraVigilance is in gebruik sinds december 2001.

Deze website werd gelanceerd om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbe-
leid, dat werd ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht
op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor
belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau keurde het EudraVigi-
lance-toegangsbeleid voor het eerst goed in december 2010. Een herziening werd
in december 2015 door de raad aangenomen op basis van de geneesmiddelenbewa-
kingswetgeving van 2010. Het beleid is bedoeld om belanghebbenden, zoals natio-
nale regelgevende instanties voor geneesmiddelen in de EER, de Europese Commis-
sie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, evenals
de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rap-
porten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Agentschap en cruciaal
voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparan-
tie te vergroten, kan het Agentschap beter inspelen op de groeiende behoefte van
belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. 

Hun rapport tot en met 13 maart 2021 vermeldt 3.964 doden en 162.610 gewonden
na injecties van drie experimentele COVID-19-injecties:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414), COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BION-
TECH (TOZINAMERAN) en COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA CHADOX1 NCOV-19).

Er zijn ook gegevens voor een vierde experimenteel COVID-vaccin, COVID-19 VAC-
CINE JANSSEN (AD26.COV2.S). We hebben geen gegevens van de Johnson en Johnson
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COVID-opname in dit rapport opgenomen, maar zullen dit in toekomstige rapporten
doen.

Een abonnee van Health Impact News in Europa voerde de rapporten uit voor elk
van de drie COVID-19-opnamen die we hier opnemen, en hier zijn de samenvattende
gegevens tot en met 13 maart 2021.

Naar de WERKELIJKHEID van de kille verzwegen CIJFERS

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)
Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code
BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech / Pfizer: 

2.540 doden en 102.100 gewonden tot 13/03/2021

7.604 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 15 doden

4.636 Hartaandoeningen incl. 276 doden

22 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen incl. 2 doden

2.683 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

52 Endocriene aandoeningen

2.941 Oogaandoeningen incl. 2 doden

23.074 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 125 doden

72.072 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 957 doden

102 Lever- en galaandoeningen incl. 12 doden

1.928 Immuunsysteemaandoeningen incl. 11 doden

6.020 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 275 doden

2.198 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 32 doden

4.565 Onderzoeken incl. 111 doden

1.567 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 49 doden

37.365 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 22 doden

55 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-gespecificeerd (incl. Cysten en

poliepen) incl. 3 doden

44.993 Zenuwstelselaandoeningen incl. 185 doden

81 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 2 doden

57 Productproblemen

3.742 Psychische stoornissen incl. 28 doden

525 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 37 doden

545 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

8.788 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 294 doden

10.808 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 18 doden
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229 Sociale omstandigheden incl. 6 doden

69 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 4 doden

4.820 Bloedvataandoeningen incl. 74 doden

Aantal individuele gevallen (Moderna)
Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414)
van Moderna: 

973 doden en 5.939 gewonden tot 13/03/2021

330 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 9 doden

501 Hartaandoeningen incl. 96 doden

1 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen

116 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

6 Endocriene aandoeningen

181 Oogaandoeningen incl. 2 doden

1.283 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 40 doden

4.198 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 393 doden

21 Lever- en galaandoeningen

219 Immuunsysteemaandoeningen incl. 1 overlijden

515 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 57 doden

236 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 16 doden

411 Onderzoeken incl. 36 doden

165 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 18 doden

1.727 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 23 doden

12 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-gespecificeerd (incl. Cysten en

poliepen) incl. 3 doden

2.324 Zenuwstelselaandoeningen incl. 111 doden

15 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen

4 Productproblemen

271 Psychische stoornissen incl. 14 doden

93 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 10 doden

34 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen incl. 1 overlijden

817 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 93 doden

740 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 11 doden

48 Sociale omstandigheden incl. 3 doden

40 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 4 doden

368 Bloedvataandoeningen incl. 32 doden
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Aantal individuele gevallen (Oxford / AstraZeneca)
Totaal aantal reacties voor het experimentele vaccin AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19)
van Oxford / AstraZeneca: 

451 doden en 54.571 gewonden tot 13/03/2021

1.180 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 11 doden

2.080 Hartaandoeningen incl. 63 doden

17 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen

1.237 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

41 Endocriene aandoeningen

1.977 Oogaandoeningen incl. 1 overlijden

17.491 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 15 doden

42.367 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 198 doden

32 Lever- en galaandoeningen incl. 1 overlijden

578 Immuunsysteemaandoeningen

3.340 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 46 doden

853 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 2 doden

2.384 Onderzoeken incl. 3 doden

2.676 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 5 doden

22.858 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 4 doden

19 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-gespecificeerd (incl. Cysten en

poliepen) incl. 2 doden

32.490 Zenuwstelselaandoeningen incl. 41 doden

22 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen

11 Productproblemen

3.105 Psychische stoornissen incl. 3 doden

560 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 4 doden

266 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

4.293 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 33 doden

6.815 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 2 doden

99 Sociale omstandigheden incl. 2 doden

138 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 4 doden

1.656 Bloedvataandoeningen incl. 11 doden

Dit is openbare informatie die wordt gefinancierd door het Europees Geneesmid-
delenbureau (EMA), maar het wordt duidelijk gecensureerd door de mainstream me-
dia.  Hier  is  de  link:  https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-
development/pharmacovigilance/eudravigilance 
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Als u de media nog steeds gelooft die u geen ontzettend belangrijke informatie
wil geven als het gaat om de vele VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN VAN DEZE ‘VACCINA-
TIES’ omdat anders het ganse plan in duigen valt, en de politiek ondanks de be-
kende cijfers voor de door het ‘vaccin’ veroorzaakte ongeneeslijke lichamelijke
en neurologische afwijkingen samen met de vele doden de vaccinaties niet wil
stoppen, dan moet u zich toch een keer achter de oren beginnen krabben, of niet?

Ik wil u nog wat meer bijzonderheden meegeven ter overweging!

Om te beginnen:

1. Het bestaan voor het virus is nooit bewezen. Om een nieuwe ziekte af te
kondigen die ook nog eens een zogenaamde ‘pandemie’ zou veroorzaken moet
er aan een paar specifieke voorwaarden worden voldaan! a) het virus moet
volledig worden geïsoleerd en; b) uit de DNA sequentie moet dan blijken
dat het gaat om een volledig nieuw virus en de ‘familiebanden’ met andere
virussen. Het bijzondere van dit SARS-CoV-2 virus is dat het nooit werd
geïsoleerd omdat geen enkel land en zelfs de Wereldgezondheidsdienst niet
met het bewijs voor het bestaan van het virus op de proppen kunnen of dur-
ven komen.

2. Zowel dit virus als de communicatie rondom het virus hebben vele bizarre
wendingen  genomen. De  communicatie  is  ontzettend  eenzijdig.  ‘Pandemie,
dood en verderf, de nieuwe pest’ en meer van dit soort oerkreten die al-
leen worden gebruikt om mensen bang te maken en te houden. Voor mij per-
soonlijk is het raar dat er nooit een normale wetenschappelijke consensus
is bereikt voor a) een pandemie; b) het bestaan van het virus; c) de afge-
kondigde maatregelen en; d) vooral de semi-verplichte vaccinaties. Media,
politiek en farmaceutische bedrijven spelen een duistere rol als het gaat
om de verkeerde informatie die het grote publiek wordt aangereikt. Waarom
is er geen normale wetenschappelijke consensus voor dit alles? Waarom mo-
gen meningen van opposanten niet worden gehoord in de reguliere media en
waarom worden ze overal in de media en via BIG-TECH gecensureerd en zelfs
verwijderd? Waar zijn ze zo ontzettend bang voor? Op dit moment zullen het
uitsluitend de volledig verkeerd voorgelichte mensen zijn die worden ‘ge-
vaccineerd’ met deze dodelijke gentherapie! Kom aub een keer met HET be-
wijs voor het bestaan van het virus om deze al 12 maanden durende discus-
sie lam te leggen. Er zijn maar twee mogelijkheden om alle ‘andersdenken-
den’ via media en Big-Tech het zwijgen op te laten leggen. De eerste is:
het virus bestaat niet. Het tweede punt is: het virus is een (MISLUKT) BI-
OWAPEN. Het rumoer dat het om een mislukt BIOWAPEN zou gaan, made in China
is niet veel langer de kop in te drukken! Vandaar al die gedwongen verha-
len over vleermuizen en dat soort zaken? Niet-ingewijden denken misschien
dat een dierlijk virus over nacht zomaar ‘besmettelijk’ voor de mens kan
worden maar mensen die thuis zijn in deze materie zullen zich hierdoor
nooit laten bedotten!

3. Over het ‘vaccin’! Ik begrijp niet waarom iedere politicus, journalist of
medicus blijft spreken over een ‘vaccin’ terwijl ze weten dat het vergif
niet voldoet aan het wettelijke mandaat om ‘vaccin’ genoemd te worden! Een
vaccin moet een proteïne bevatten waarop ons immuunsysteem reageert waar-
door de ziekte kan worden overwonnen. Dit nieuwe COVID-19 ‘vaccin’ heeft
nogal wat marketing, reclame en manipulatie nodig om bevolkingen zo ver te
krijgen dat ze er zonder veel andere maatregelen om gaan komen. Maar omdat
ook het overgrote gedeelte van de bevolking niet echt gek is, gaat het ma-
nipulatief gedrag zelfs zover dat de politiek een hedendaagse JODENSTER in
wil voeren in de vorm van een vaccinatiepaspoort!
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4. Over de goedkeuring van het ‘vaccin’! Wel, in het kort. Het werd NOOIT
goedgekeurd! Wat iedere politicus, medicus en journalist u ook probeert
wijs te maken! ER IS GEEN GOEDKEURING VOOR HET ‘VACCIN’! Er bestaat echter
wel een VOORLOPIGE goedkeuring om het op mensen te testen! Ja, inderdaad!
Iedereen die zich laat vaccineren is gewoon een laboratoriumrat. Het maakt
politici, farmaceutische industrieën, RIVM en EMA niets uit of u tijdens
het experiment sterft. Had u maar voor uzelf consequent onderzoek moeten
doen! De uitnodiging van de staat gezien om u te laten vaccineren? ONPER-
SOONLIJK. Alsof ze de mensen niet weten wonen. Wat betreft over enige op-
vallende woorden in de ‘brief’ om ‘mezelf en mijn omgeving te beschermen’?
Als iemand wil gevaccineerd worden dan is dat zijn of haar zaak. Dat heeft
niets met niet-gevaccineerden te maken. Hoe kan ik als niet-gevaccineerde
nu een gevaar zijn voor iemand die IMMUUN is gemaakt door dit ‘vaccin’!
Het is eerder andersom want iedereen die is gevaccineerd wordt direct erna
‘positief’ getest via de verplicht te ondergane PCR-test nadien!

5. Bedrijven,  scholen,  universiteiten  en  overheidsorganen  die  mensen  VER-
PLICHTEN om gevaccineerd te zijn kunnen worden aangeklaagd via de STRAF-
WET! Het gaat hierover mensenrechten en code van Neurenberg. Verder is het
ONWETTIG en MISDADIG om iemand te VERPLICHTEN zich te laten VACCINEREN met
een  EXPERIMENTEEL ‘VACCIN’ terwijl zelfs de naam ‘VACCIN’ niet op zijn
plaats is omdat het GENTHERAPIE is! Advocaten kunnen nu met de wetenschap
dat het ‘vaccin’ geen vaccin is en de EXPERIMENTELE status alles kortslui-
ten op dit gebied!

Vragen voor de advocatuur
Waarom stellen we niet de juiste vragen aan de rechter? 

Bekijk de 5 vernoemde punten en neem contact met me op als u meer informatie
wenst! Met dank!

Etienne van Rattingen!
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