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Wij zogenaamde complotdenkers hadden het sinds de
ontwikkeling van mRNA-“vaccins” al bij het rechte eind: de Big
Pharma verrijkt zich door u kapot te maken. De oversterfte is
schrikbarend. We praten hier over duizenden mensen per maand,
aantallen die de zogenaamde coronadoden inmiddels overtreffen.

De overheid-gecontroleerde medische wetenschap staat volledig
voor een raadsel, maar geen enkele regering, door haar betaalde
artsen en medische instantie lijkt zich druk te maken. Toen het om
het coronavirus ging, stroomden de MSM over van de paniek en
angstzaaierij, kwamen de fascistische dwangmaatregelen, maar
nu stilte. Niets aan de hand mensen. Of zoals het volstrekt
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krankzinnige NU.nl het formuleerde “maar het zijn niet de
vaccins”.

Wie dacht dat het niet gekker – of beter gezegd: kwaadaardiger –
kon, komt bedrogen uit.

Dokter Faust verkocht zijn ziel aan de duivel in ruil voor goddeloze
hogere kennis. Zijn echtgenote en kind moesten dat met de dood
bekopen. In het verhaal van Goethe komt het met Faust
uiteindelijk toch nog goed omdat hij inziet dat een mens alleen
gelukkig kan worden door het goede te doen. Met Big Pharma en
de overheid gaat het niet meer goed komen.

Waar ze wel deze goddeloze kennis nastreven, maar absoluut niet
het goede wensen te doen, is namelijk de directie van de pharma-
gigant Pfizer. Project Veritas publiceerde deze week een ronduit
schokkende undercovervideo van een gesprek met Jordon Walker,
Director of Research bij Pfizer.

Walker vertelt openlijk dat Pfizer onderzoekt hoe het bedrijf
nieuwe, krachtigere mutaties van het coronavirus kan produceren,
zodat Pfizer nieuwe, aangepaste vaccins kan verkopen. Dit is
ronduit satanisch. Het overschrijdt alle wettelijke en morele
grenzen.

Pfizer wil het liefst nieuwe virussen creëren omdat, zo zegt
Walker, de vaccins de “ultieme financiële melkkoe zijn.” Afgelopen
jaren maakte Pfizer miljarden winst op de corona-gifspuit.

Hier houdt het echter niet mee op. Pfizer krijgt namelijk alle
ruimte en steun van de overheid. In de video vertelt Walker dat

https://www.projectveritas.com/news/pfizer-executive-mutate-covid-via-directed-evolution-for-company-to-continue/
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Pfizer de Amerikaanse en internationale overheidscontroleurs in
zijn zak heeft omdat deze overheidsbeambten allemaal hopen dat
ze een lucratief baantje bij Pfizer in de wacht kunnen slepen. “Om
in een goed blaadje bij ons te komen, gaan ze het ons niet
moeilijk maken,” aldus Walker. Hiermee erkent Walker hoe door
en door corrupt de overheid inmiddels geworden is. Dit roept
alleen maar meer vragen op over de verdwenen sms’jes tussen
Ursula von der Leyen en Albert Bourla, de CEO van Pfizer. Ook
hier druipt de corruptie vanaf. Het roept opnieuw vragen op over
de verdwenen miljarden bij het ministerie van VWS onder
oppergriezel Hugo de Jonge. En het werpt een schel licht op de
bemoeienis van de ambtenaren van VWS met het werk van het
RIVM en het OMT.

De gezondheid van de bevolking wordt opgeofferd voor het grote
geld. Pfizer, Walker, Bourla, Von der Leyen, Rutte, Hugo de Jonge,
Marion Koopmans, ze hebben allemaal hun ziel aan de duivel
verkocht. Als we dit klakkeloos laten gebeuren, loopt het absoluut
verkeerd af voor ons en onze kinderen. Deze video van Project
Veritas maakt glashelder dat de medische stand en de overheid
absoluut niet te vertrouwen zijn. Ze hebben niet het beste met
ons voor, maar met zichzelf.

Het is tijd om wakker te worden.

Europarlementariër Marcel de Graaff verzorgt wekelijks een

column voor NineForNews.
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P�zer Executive: ‘Mutate’ COVID via ‘Directed Evolution’ for Company to
Continue Pro�ting Off of Vaccines … ‘COVID is Going to be a Cash Cow for
Us’ … ‘That is Not What We Say to the Public’ … ‘People Won’t Like That’ …
‘Don’t Tell Anyone’

Jordon Trishton Walker, P�zer Director of Research and Development, Strategic Operations -

mRNA Scienti�c Planner: “One of the things we're exploring is like, why don't we just mutate it

[COVID] ourselves so we could create -- preemptively develop new vaccines, right? So, we have

to do that. If we're gonna do that though, there's a risk of like, as you could imagine -- no one

wants to be having a pharma company mutating f**king viruses.”

Walker: “Don’t tell anyone. Promise you won’t tell anyone. The way it [the experiment] would

work is that we put the virus in monkeys, and we successively cause them to keep infecting each

other, and we collect serial samples from them.”

Walker: “You have to be very controlled to make sure that this virus [COVID] that you mutate

doesn’t create something that just goes everywhere. Which, I suspect, is the way that the virus
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[NEW YORK – Jan. ��, ����] Project Veritas released a new video today exposing a P�zer executive,

Jordon Trishton Walker, who claims that his company is exploring a way to “mutate” COVID via

“Directed Evolution” to preempt the development of future vaccines.

Walker says that Directed Evolution is different than Gain-of-Function, which is de�ned as “a mutation

that confers new or enhanced activity on a protein.” In other words, it means that a virus such as

COVID can become more potent depending on the mutation / scienti�c experiment performed on it.

The P�zer executive told a Veritas journalist about his company’s plan for COVID vaccines, while

acknowledging that people would not like this information if it went public.

“One of the things we [P�zer] are exploring is like, why don't we just mutate it [COVID] ourselves so

we could create -- preemptively develop new vaccines, right? So, we have to do that. If we're gonna do

that though, there's a risk of like, as you could imagine -- no one wants to be having a pharma

company mutating f**king viruses,” Walker said.

“From what I’ve heard is they [P�zer scientists] are optimizing it [COVID mutation process], but

they’re going slow because everyone is very cautious -- obviously they don’t want to accelerate it too

started in Wuhan, to be honest. It makes no sense that this virus popped out of nowhere. It’s

bullsh*t.”

Walker: “From what I’ve heard is they [P�zer scientists] are optimizing it [COVID mutation

process], but they’re going slow because everyone is very cautious -- obviously they don’t want

to accelerate it too much. I think they are also just trying to do it as an exploratory thing because

you obviously don’t want to advertise that you are �guring out future mutations.”

�:�� / �:��
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much. I think they are also just trying to do it as an exploratory thing because you obviously don’t

want to advertise that you are �guring out future mutations,” he said.

“Don’t tell anyone. Promise you won’t tell anyone. The way it [the experiment] would work is that we

put the virus in monkeys, and we successively cause them to keep infecting each other, and we collect

serial samples from them.”

Walker drew parallels between this current P�zer project and what may have happened at the Wuhan

Institute of Virology in China.

“You have to be very controlled to make sure that this virus [COVID] that you mutate doesn’t create

something that just goes everywhere. Which, I suspect, is the way that the virus started in Wuhan, to

be honest. It makes no sense that this virus popped out of nowhere. It’s bullsh*t,” he said.

“You’re not supposed to do Gain-of-Function research with viruses. Regularly not. We can do these

selected structure mutations to make them more potent. There is research ongoing about that. I don’t

know how that is going to work. There better not be any more outbreaks because Jesus Christ,” he

said.

Walker also told the Veritas journalist that COVID has been instrumental for P�zer’s recent business

success:

Walker:Part of what they [P�zer scientists] want to do is, to some extent, to try to �gure out, you know, how

there are all these new strains and variants that just pop up. So, it’s like trying to catch them before they pop

up and we can develop a vaccine prophylactically, like, for new variants. So, that’s why they like, do it

controlled in a lab, where they say this is a new epitope, and so if it comes out later on in the public, we

already have a vaccine working.

Veritas Journalist:Oh my God. That’s perfect. Isn’t that the best business model though? Just control nature

before nature even happens itself? Right?

Walker:Yeah. If it works.

Veritas Journalist:What do you mean if it works?

Walker:Because some of the times there are mutations that pop up that we are not prepared for. Like with

Delta and Omicron. And things like that. Who knows? Either way, it’s going to be a cash cow. COVID is going

to be a cash cow for us for a while going forward. Like obviously.

Veritas Journalist:Well, I think the whole research of the viruses and mutating it, like, would be the ultimate

cash cow.
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Walker:Yeah, it’d be perfect.

Walker went on to explain how Big Pharma and government of�cials, such as at the Food & Drug

Administration [FDA], have mutual interests, and how that is not in the best interest of the American

people:

Walker:[Big Pharma] is a revolving door for all government of�cials.

Veritas Journalist:Wow.

Walker:In any industry though. So, in the pharma industry, all the people who review our drugs -- eventually

most of them will come work for pharma companies. And in the military, defense government of�cials

eventually work for defense companies afterwards.

…

Veritas Journalist:How do you feel about that revolving door?

Walker:It’s pretty good for the industry to be honest. It’s bad for everybody else in America.

Veritas Journalist:Why is it bad for everybody else?

Walker:Because when the regulators reviewing our drugs know that once they stop regulating, they are

going to work for the company, they are not going to be as hard towards the company that’s going to give

them a job.

About Project Veritas

James O'Keefe established Project Veritas in ���� as a non-pro�t journalism enterprise to continue his

undercover reporting work. Today, Project Veritas investigates and exposes corruption, dishonesty,

self-dealing, waste, fraud, and other misconduct in both public and private institutions to achieve a

more ethical and transparent society and to engage in litigation to: protect, defend and expand human

and civil rights secured by law, speci�cally First Amendment rights including promoting the free

exchange of ideas in a digital world; combat and defeat censorship of any ideology; promote truthful

reporting; and defend freedom of speech and association issues including the right to anonymity.

O'Keefe serves as the CEO and Chairman of the Board so that he can continue to lead and teach his

fellow journalists, as well as protect and nurture the Project Veritas culture.

Project Veritas is a registered ���(c)� organization. Project Veritas does not advocate speci�c

resolutions to the issues raised through its investigations.
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BBC komt onder druk te staan wegens
censuur en leugens
januari 23, 2023

D e BBC staat onder druk, zowel in het Verenigd
Koninkrijk als daarbuiten. Verschillende aanklagers
hebben in de VS een rechtszaak aangespannen

tegen de BBC en anderen wegens online censuur. Terwijl in
het Verenigd Koninkrijk vreedzame demonstranten de
voorkant van BBC-gebouwen bedekten met stickers en
posters, schrijft Rhoda Wilson.

Op 10 januari kondigde Robert F. Kennedy, Jr., voorzitter en hoofd van
Children’s Health Defense, aan dat hij en enkele andere aanklagers een
baanbrekende nieuwe rechtszaak hebben aangespannen tegen de BBC, The

Associated Press, Reuters en The Washington Post.

De rechtszaak beschuldigt deze nieuwsorganen van samenwerking met
verschillende Big Tech-bedrijven om “collectief online nieuws te censureren”,

waaronder verhalen over covid-19 en de presidentsverkiezingen van 2020 die
niet in overeenstemming waren met de officiële narratieven over deze kwesties.

Drie dagen eerder werden BBC-gebouwen in het Verenigd Koninkrijk beklad met
stickers met boodschappen en foto’s van mensen die door covid-injecties om
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het leven waren gekomen.

Op haar Telegramkanaal luidt de slogan van de campagne: “De media logen en

mensen stierven.” De groep organiseert over drie weken, op 11 februari, nog
een protest. Er zijn ook protesten gepland in andere landen, zoals Parijs
(Frankrijk) en New York (VS).

Het volgende werd oorspronkelijk gepubliceerd door The Gateway Pundit:

De mensen hebben er genoeg van. Ten minste zes gebouwen van de BBC in
het Verenigd Koninkrijk waren bedekt met borden en foto’s van mensen die zijn
overleden aan het covaccin.

De rally met de naam “media is het virus” werd gehouden op zaterdag 7 januari
en werd georganiseerd door drie verschillende groepen: The People’s
Resistance, Freedom Fighters en The North Unites.

Ten minste zes BBC-locaties waren tegelijkertijd het doelwit van de rally: BBC
Radio Merseyside, BBC Radio Sheffield, BBC Yorkshire Leeds, BBC Media City
Salford, BBC the Mailbox Birmingham en BBC Barrack Rd, Newcastle.

“De BBC zijn verraders van ons land,” aldus een bericht op Telegram. “Alle

spotmedia zijn verraders van ieders land en zijn dat al heel lang,” vervolgde de
post.

De groepen plakten stickers op de ramen van BBC met foto’s van de mensen
die aan het vaccin zijn overleden.

“BBC-gebouwen kregen vandaag wat WAARHEID,” luidt een post op Telegram.

“Genoeg is genoeg….de media zijn medeplichtig aan de grootste misdaden

tegen de mensheid en moeten ter verantwoording worden geroepen voor de

doden en de schade die onze vrienden en families is aangedaan.”

Ze leven onder ons: Anatomie van de Covidsekte
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De mainstream media hebben dit GENEGEERD!
januari 27, 2023

A ls u alleen de mainstream media hebt gelezen, hebt u niet
gehoord wat er dit weekend in Stockholm is gebeurd. Er was
een grote conferentie in Zweden waar topartsen uit de hele

wereld lezingen gaven over de gevaren en het falen van de mRNA-
vaccins, schrijft Peter Imanuelsen.

Artsen als Dr. Aseem Malhotra, Dr. Robert Malone, Dr. Pierre Kory, Dr. Jessica Rose, Dr.
Geert Vanden Bossche, Dr. Ryan Cole, Dr. Richard Urso en vele anderen hielden fantastische
toespraken waarin de waarheid over de vaccins werd blootgelegd.

En de conferentiezaal zat helemaal vol met ongeveer 1000 aanwezigen. Het was een
enorme conferentie.

Raad eens? Het werd volledig genegeerd door de mainstream media. Ik weet dat ze wisten
dat het evenement plaatsvond. Ze negeerden het opzettelijk. Gelukkig waren er veel
alternatieve media.

Ik had het voorrecht om daar te zijn en veel interessante dingen te leren over de mRNA-
vaccins, en ik kreeg ook de kans om met veel van de artsen te spreken, waaronder de
uitvinder van de mRNA-technologie zelf Robert W Malone MD, MS.
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Zijn lezing ging over 5e generatie oorlogsvoering en hoe sociale media worden gebruikt als
wapen om mensen te controleren. In plaats van gewone oorlogsvoering voeren
staatsactoren nu psychologische oorlogsvoering tegen de geest, om te proberen het denken
van mensen vorm te geven. En precies dat hebben we de afgelopen jaren zien gebeuren.

Ik maakte ook kennis met Pierre Kory, MD, MPA, die goed werk verricht om vaccingewonden
te helpen.

Wat ik erg interessant vond op de conferentie was een lezing van professor Arne Burkhardt.
Weet u nog hoe ze beloofden dat de mRNA-vaccins gewoon lokaal in de arm zouden blijven
en dat mensen complottheoretici werden genoemd omdat ze iets anders suggereerden?

Wel, het blijkt dat ze de spike-eiwitten nu overal in het lichaam vinden, ook in
voortplantingsorganen zoals de testikels en eierstokken.

De bruine stippen op de foto zijn spike-eiwitten in de prostaat.

Professor Arne Burkhardt ging zelfs zo ver dat hij vrouwen die kinderen willen, adviseerde
een ongevaccineerde man te zoeken.

Wat mij ook opviel was een opmerking van Dr. Geert Vanden Bossche die zei dat de
ongevaccineerden het best beschermd zijn tegen covid.

De psychologie van de nabootsingsbesmetting tijdens de
pandemie
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De boodschap van de artsen was heel duidelijk: de ongevaccineerden zijn degenen die het
het beste zullen doen. Waar veel over werd gesproken was de bezorgdheid over de
toekomst van de mensheid en hoe de mRNA-vaccins de vruchtbaarheid beïnvloeden.

De geboortecijfers zijn dit jaar dramatisch gedaald en de zogenaamde deskundigen in de
media lijken niet te weten waarom of willen er zelfs niet over praten. Ondertussen zien we
torenhoge oversterftecijfers.

Ik heb hier een tijdje geleden onderzoek naar gedaan, en ontdekte dat ongevaccineerde
jonge moeders sterk oververtegenwoordigd zijn bij de bevalling in vergelijking met de
gevaccineerden. U kunt er hier meer over lezen:

Er gebeurt iets vreemds met sterfgevallen van pasgeborenen en miskramen….

Dit jaar is heel vreemd geweest. We zien dit jaar een hoger sterftecijfer dan tijdens de
pandemiejaren. Ondertussen zijn de geboortecijfers sterk gedaald. Zoals u weet uit mijn
vorige artikelen, gebeurt dit niet in slechts één land, maar overal ter wereld, allemaal
tegelijk. Er moet een of andere gemeenschappelijke factor zijn, want dit is niet
normaal…

Jessica Rose hield een zeer informatieve lezing over de lipide nanodeeltjes die gebruikt
worden bij de mRNA prikken. Deze deeltjes worden gebruikt om de mRNA-code in de
lichaamscellen af te leveren, en er is een groot probleem. Het blijkt dat deze dingen overal
in het lichaam terechtkomen en niet op de injectieplaats blijven.

En raad eens? De lipide nanodeeltjes die worden gebruikt in het Moderna-vaccin heten SM-
102, en het blijkt dat ze gevaarlijker zijn voor de gezondheid dan benzine en diesel! Ze
komen dus overal in het lichaam terecht, omdat ze gevaarlijk zijn. Waarom is dit niet
allemaal in het nieuws?

Ierse dokter: De injecties doden mensen! We moeten dit
stoppen! Haar medische licentie werd geschorst
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Wat is SM-102?

SM-102 is een lipide die u online kunt bestellen voor laboratoriumgebruik. Het wordt een
“ioniseerbare aminolipide” genoemd. Het eerste wat elke goede ‘chemicus’ doet wanneer
hij een nieuwe ‘chemische stof’ bestelt, is het veiligheidsblad (Material) Safety Data
Sheet ((M)SDS)…

En voor meer foto’s van de conferentie, waaronder enkele foto’s van achter de schermen,
kunt u Jessica’s nieuwste Substack bekijken!

Dus hier hebben we bekende en toonaangevende artsen allemaal bij elkaar om belangrijke
lezingen te geven en de mainstream media negeren het gewoon volledig? Hoe interessant.
Dit is een nieuwswaardig verhaal, vooral voor de Zweedse media. Dit soort dingen gebeuren
niet vaak in Zweden.

Zo zie je maar hoezeer de media gebonden zijn aan de agenda. Maar het zou niet echt een
verrassing moeten zijn voor iedereen die de ontwikkelingen heeft gevolgd. Mocht u het
gemist hebben: veel journalisten van onder meer CNN, Reuters en AP waren onlangs als
speciale gasten uitgenodigd op het World Economic Forum. Ze mochten er politieke leiders
en grote bedrijven als Pfizer ontmoeten en zich met hen mengen.

Over Reuters gesproken… Herinnert u zich nog de schokkende gegevens uit Australië die
aantoonden dat hoe meer mRNA-doses mensen kregen, hoe groter het risico om met covid
in het ziekenhuis te worden opgenomen?

BOMBSHELL – Pandemie van de gevaccineerden

UPDATE: 11/1-2023: Blijkt dat de mensen in de covid-cultus erg getriggerd zijn door dit
artikel en de Australische gegevens die aantonen hoe nutteloos de mRNA-prikken zijn.
Sommige mensen (waaronder artsen!) beweren dat ik het feit heb genegeerd dat 97,4%
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van de bevolking gevaccineerd is, en daarom zou het volgens hen niet meer dan
normaal zijn dat de meerderheid van de hospi…

Nou, Reuters besloot een “factcheck” te schrijven en beweerde dat mijn artikel “context
miste”. Ze hebben zelfs ambtenaren uit Australië zover gekregen om mijn werk te
veroordelen.

Het grappige is dat hun factcheck überhaupt nergens op slaat. Ze hebben niet eens de
moeite genomen om de wiskunde te doen die bewijst dat mijn oorspronkelijke artikel 100%
correct is. Ze verzinnen gewoon dingen.

Raad eens? De baas van Thomson Reuters zit toevallig ook in de raad van bestuur van
Pfizer. Oh, en Reuters had een exclusief partnerschap met het World Economic Forum.
Reuters journalisten waren uitgenodigd als speciale gasten. Ook Pfizer was op het World
Economic Forum. Het is bijna alsof het één grote club is en jij er niet bij hoort.

Wat ik probeer te zeggen is dat u er niet op kunt vertrouwen dat Reuters of de mainstream
media accuraat rapporteren over de mRNA-vaccins. Er is hier letterlijk sprake van
belangenverstrengeling. Reuters is de vaccinverkoper van Pfizer.

De conferentie in Zweden was echter een groot succes. Er kwamen zo veel mensen en het
nieuws raakt bekend dankzij alternatieve media en mensen zoals u die dit artikel lezen en
delen!

Het is duidelijk dat de mensen het zat zijn om voorgelogen te worden en de WAARHEID
willen!

Dit is nog maar het begin. De waarheid zal steeds meer naar buiten komen.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk
wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.
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“Gevaccineerd” Japan op de knieën
gedwongen door Covid: Recordaantal
ziekenhuisopnames en sterfgevallen
januari 22, 2023

T erwijl Pfizer heeft “toegezegd” verder onderzoek te
doen naar de werkzaamheid en veiligheid van het
Covid-vaccin, wordt Japan, misschien wel het meest

gedisciplineerde land ter wereld, geconfronteerd met een
dramatische situatie. De staat vestigt record na record aan
Covid-ziekenhuisopnames en sterfgevallen en staat op de
eerste plaats in de wereld wat betreft het aantal infecties.
Bovendien heeft Japan in oktober 2022 het voor Omicron
aangepaste vaccin ontvangen, bericht Rairfoundation.

Japan is officieel het meest “gevaccineerde” land ter wereld. 83% van de
bevolking heeft ten minste één dosis van het anti-Covid vaccin, 82% twee
doses, en 132% de derde en de vierde dosis, de laatste met het voor de
Omicron variant aangepaste vaccin.
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Ondanks de massale vaccinatie wordt het land geconfronteerd met een
ongelooflijke toename van infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Na de
voltooiing van de vaccinatiecampagne in 2021, toen een dekking van 80% was
bereikt, explodeerde het aantal gevallen, althans tot dan toe. Zo had Japan eind
januari 2022 meer dan 100.000 gevallen per dag bereikt, met een piek van
255.000 gevallen in augustus.

Na een halvering van het aantal infecties in september en oktober, vanaf
november 2022, is het aantal gevallen tot nu toe blijven steken op een
gemiddelde van 200.000 gevallen per dag.

Erger nog, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal Covid-doden is tot een
recordhoogte gestegen. Sinds 4 januari 2023 zijn er 44.101 ziekenhuisopnames
geweest, waarmee het record van augustus 2022 is overtroffen, toen er 38.000
ziekenhuisopnames op één dag werden gemeld.

Wat de sterfgevallen betreft, die zijn plotseling gestegen tot 489, gemeld op 12
januari 2023. De grafiek van de sterfgevallen in Japan toont een exponentiële
toename met de massale vaccinatie van de bevolking. Bovendien is een patroon
dat in de officiële Covid-rapportage is waargenomen, dat de meest
gevaccineerde landen ook het hoogste aantal Covid-besmettingen hadden. De
meeste werden geregistreerd in Oostenrijk, met 644.000 infecties per miljoen
inwoners, in Zuid-Korea, Frankrijk, Portugal, Israël en Denemarken, met meer
dan 500.000 infecties per miljoen inwoners, of in Australië, Nederland en
Slowakije, met meer dan 400.000.

Met bijna 250.000 gevallen per miljoen inwoners en een snel toenemend aantal
infecties zal Japan deze landen binnenkort inhalen.

Ter vergelijking: Roemenië en Bulgarije hebben een lage vaccinatiegraad en
ongeveer 170.000 infecties per miljoen inwoners. Denemarken, met meer dan
500.000 infecties per miljoen inwoners, of Australië, Nederland en Slowakije,
met meer dan 400.000.

AstraZeneca: gevaarlijke bijwerkingen komen
veel vaker voor dan aangenomen
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Met bijna 250.000 gevallen per miljoen inwoners en een snel toenemend aantal
infecties zal Japan deze landen binnenkort inhalen. Ter vergelijking: Roemenië
en Bulgarije hebben een lage vaccinatiegraad en ongeveer 170.000 infecties per
miljoen inwoners.

Denemarken, met meer dan 500.000 infecties per miljoen inwoners, of
Australië, Nederland en Slowakije, met meer dan 400.000. Met bijna 250.000
gevallen per miljoen inwoners en een snel toenemend aantal infecties zal Japan
deze landen binnenkort inhalen.

Pfizer heeft de Europese autoriteiten laten weten dat het de studies na toelating
van het Covid-vaccin zal voortzetten en een plan voor geneesmiddelenbewaking
zal uitvoeren. In die zin zijn er ondersteunende systemen gecreëerd om
klinische gegevens vast te leggen over de aard en de ernst van de Covid-19
ziekte bij mensen die het Covid-19 mRNA-vaccin hebben gekregen, in de
verwachting dat deze inzicht zullen geven in mogelijke gevallen van gebrek aan
effect van het vaccin of bijwerkingen.

Tegelijkertijd zal het potentiële multisysteem inflammatoire syndroom bij
kinderen en volwassenen dat mensen ervaren na toediening van het Pfizer-
BioNTech Covid-19 vaccin worden bestudeerd. Als aanvullende acties voor
geneesmiddelenbewaking kondigt de fabrikant de uitvoering en follow-up aan
van 20 veiligheids- en werkzaamheidsstudies, waarvan vijf wereldwijd, 5 in
Europa, 7 in de VS, 2 in de VS en Canada, en één elk in Nieuw-Zeeland en
Australië.

Zeven van de aangekondigde studies zullen kijken naar de incidentie van
myocarditis en pericarditis bij het gecombineerde vaccin als geheel en
gestratificeerd naar leeftijdsgroep, geslacht, ras/etniciteit (indien mogelijk),
dosis en risico-interval. Om de omvang van het risico te beoordelen, zullen deze
studies bovendien vergelijkende methoden omvatten (zelfgecontroleerde
analyses en analyses met een afzonderlijke vergelijkingsgroep).

Waarom is links zo slecht geslaagd voor de Covid-
toets?
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Het experiment gaat verder

Tot de wereldwijde studies behoren de studies die de veiligheid,
verdraagbaarheid, immunogeniciteit en werkzaamheid van het anti-Covid
boodschapper RNA-vaccin bij gezonde personen, kinderen en adolescenten
zullen evalueren.

De einddatum is naar verwachting eind 2024. Bij het militair en burgerpersoneel
van het ministerie van Defensie en hun gezinnen (alle leeftijden) van het
Amerikaanse militaire gezondheidssysteem, zullen de studies zich richten op
actief toezicht op de veiligheid van het BioNTech-vaccin Pfizer-Covid-19, met
name met betrekking tot myocarditis en pericarditis, met voltooiing naar
verwachting op 31 december 2023.
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