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De sterfte is in Nederland al bijna een halfjaar opvallend hoog. Van
maart tot en met augustus overleden er wekelijks tussen de 100 en 500
méér mensen dan je zou verwachten.

CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen zegt tegen het Reformatorisch
Dagblad: “Het is heel complex, je moet naar veel factoren tegelijk kijken,
en er is meer onderzoek nodig.”

Zou de oversterfte ook het gevolg kunnen zijn van vaccinatie tegen
corona? “Dat is onwaarschijnlijk,” stelt de CBS-onderzoeker. “Er is slechts
een handjevol mensen overleden door vaccinatie, terwijl ruim 12,5
miljoen mensen volledig zijn gevaccineerd.”

Fractie
Officieel zijn er tot nu toe 701 meldingen van overlijden na
coronavaccinatie, laat het Lareb weten. Dat terwijl in augustus 2021 bij
advocaat Niels Vanaken al zo’n 1200 berichten over overlijdens na de
coronaprik waren binnengekomen.

CBS-onderzoeker beweert met droge ogen: ‘Er is
slechts een handjevol mensen overleden door
vaccinatie’

Robin de Boer • 6 september 2022 16:00  84  9.168  2 minuten leestijd

Corona Binnenland

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Covid-10_Vaccine_and_Syringe_(50622013413).jpg?lightbox=off
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://www.rd.nl/artikel/989000-al-vijf-maanden-oversterfte-wat-is-er-aan-de-hand
https://www.ninefornews.nl/advocaat-luidt-noodklok-over-sterfgevallen-na-prik-deze-geluiden-moeten-naar-buiten-komen/
https://www.ninefornews.nl/author/redactieninefornews/
https://www.ninefornews.nl/categorie/corona/
https://www.ninefornews.nl/categorie/binnenland/


9/6/2022 CBS-onderzoeker beweert met droge ogen: 'Er is slechts een handjevol mensen overleden door vaccinatie'

https://www.ninefornews.nl/cbs-onderzoeker-beweert-met-droge-ogen-er-is-slechts-een-handjevol-mensen-overleden-door-vaccinatie/ 3/6

Overduidelijke correlatie
De Belgische arts Leo Van den Bossche plaatste op Twitter een grafiek
van het CBS over de sterfte. “Er is een overduidelijke correlatie van
sterfte na elke vaccinatie. Verdergaan met dit experiment zonder
degelijke data-analyse is onverantwoord,” stelt de arts.

“Moet het nog pijnlijk duidelijker worden, of begint het ergens te dagen
dat de veiligheid van deze vaccins op zijn minst discutabel is?” vraagt
arts Anne Fierlafijn.

Gepensioneerd statisticus Herman Steigstra wijst erop dat er al sinds juni
2021 oversterfte is. “De oversterfte breekt alle records. Gewoon
doorgaan met dit ‘veilige’ vaccin terwijl corona vrijwel weg is?” vraagt hij.

Leo Van den Bossche
@BosscheLeo · Volgen

Aan alle artsen: U zal niet schaden! 
Dit is een officiële grafiek van het Centraal Bureau voor 
Statistiek. Er is een overduidelijke correlatie van sterfte na 
elke vaccinatie. Verder gaan met dit experiment zonder 
degelijke data analyse is onverantwoord.
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Bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 waren tot 3
januari dit jaar 2625 sterfgevallen gemeld. Tot augustus vorig jaar telde
de BPOC2020 liefst 1134 overlijdens die niet bij het Lareb gemeld waren.

Er zijn dus veel meer mensen gestorven door de coronavaccins dan
algemeen wordt aangenomen. Uit onderzoek is gebleken dat slechts een
fractie van de vaccinbijwerkingen wordt gemeld.

Stokdoof
Huisarts Els van Veen adviseert het Reformatorisch Dagblad: “Ga eens
praten met Wouter Aukema en Ronald Meester, hoogleraar
waarschijnlijkheidsberekening aan de VU. Ga eens praten met Dick Bijl,
oud-huisarts en epidemioloog. Zij zijn tenminste onafhankelijk van het
CBS en RIVM.”

Neuroloog Jan Bonte richt zich tot de CBS-onderzoeker: “Groot, grijs,
zwaar, met een lange slurf en het tettert oorverdovend. Maar Ruben van
Gaalen is stokdoof. Forse stijging van de oversterfte in Duitsland. Sinds
wanneer? Sinds april 2021. En wanneer ging de vaccinatiecampagne van
start?”

Hij verwijst naar een Duitse studie die mogelijk een link heeft gevonden
tussen de oversterfte en vaccins.
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De sterfte is in Nederland al bijna een halfjaar opvallend hoog. Van maart tot en met
augustus overleden er wekelijks tussen de 100 en 500 méér mensen dan je zou
verwachten.

CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen zegt tegen het Reformatorisch Dagblad: “Het is
heel complex, je moet naar veel factoren tegelijk kijken, en er is meer onderzoek
nodig.”

Zou de oversterfte ook het gevolg kunnen zijn van vaccinatie tegen corona? “Dat is
onwaarschijnlijk,” stelt de CBS-onderzoeker. “Er is slechts een handjevol mensen
overleden door vaccinatie, terwijl ruim 12,5 miljoen mensen volledig zijn gevaccineerd.”

Fractie

Officieel zijn er tot nu toe 701 meldingen van overlijden na coronavaccinatie, laat het
Lareb weten. Dat terwijl in augustus 2021 bij advocaat Niels Vanaken al zo’n 1200
berichten over overlijdens na de coronaprik waren binnengekomen.
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Bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 waren tot 3 januari dit jaar
2625 sterfgevallen gemeld. Tot augustus vorig jaar telde de BPOC2020 liefst 1134
overlijdens die niet bij het Lareb gemeld waren.

Er zijn dus veel meer mensen gestorven door de coronavaccins dan algemeen wordt
aangenomen. Uit onderzoek is gebleken dat slechts een fractie van de
vaccinbijwerkingen wordt gemeld.

Stokdoof

Huisarts Els van Veen adviseert het Reformatorisch Dagblad: “Ga eens praten met
Wouter Aukema en Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening aan de
VU. Ga eens praten met Dick Bijl, oud-huisarts en epidemioloog. Zij zijn tenminste
onafhankelijk van het CBS en RIVM.”

Neuroloog Jan Bonte richt zich tot de CBS-onderzoeker: “Groot, grijs, zwaar, met een
lange slurf en het tettert oorverdovend. Maar Ruben van Gaalen is stokdoof. Forse
stijging van de oversterfte in Duitsland. Sinds wanneer? Sinds april 2021. En wanneer
ging de vaccinatiecampagne van start?”

Hij verwijst naar een Duitse studie die mogelijk een link heeft gevonden tussen de
oversterfte en vaccins.

Overduidelijke correlatie

De Belgische arts Leo Van den Bossche plaatste op Twitter een grafiek van het CBS
over de sterfte. “Er is een overduidelijke correlatie van sterfte na elke vaccinatie.
Verdergaan met dit experiment zonder degelijke data-analyse is onverantwoord,” stelt
de arts.

“Moet het nog pijnlijk duidelijker worden, of begint het ergens te dagen dat de veiligheid
van deze vaccins op zijn minst discutabel is?” vraagt arts Anne Fierlafijn.

Gepensioneerd statisticus Herman Steigstra wijst erop dat er al sinds juni 2021
oversterfte is. “De oversterfte breekt alle records. Gewoon doorgaan met dit ‘veilige’
vaccin terwijl corona vrijwel weg is?” vraagt hij.

Leo Van den Bossche
@BosscheLeo · Volgen

Aan alle artsen: U zal niet schaden! 
Dit is een officiële grafiek van het Centraal Bureau voor 
Statistiek. Er is een overduidelijke correlatie van sterfte na 
elke vaccinatie. Verder gaan met dit experiment zonder 
degelijke data analyse is onverantwoord.
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ENORME HOEVEELHEID

VACCINATIE DODEN IN EU
Door  Ratio  - 29-03-21

In een eerder artikel wees ik op de Amerikaanse VAERS

database die bijwerkingen van medicatie en vaccins vastlegt. Er

werden meer dan 1100 sterfgevallen gerelateerd aan de

Corona vaccins. Vandaag wijs ik op de Eudra-vigilance

database. Ik daag je uit. Reis met me mee. Klik op de link, klik

op de letter C, scroll down naar COVID-19 en open de Moderna

bijwerkingen pagina. Of leuker, de P�zer TOZINAMERAN

bijwerkingen pagina. Of op Astrazeneca of Janssen. Zie het met

je eigen ogen. Of lees gewoon dit artikeltje.

Ik stel voor dat je klikt op P�zer TOZINAMERAN. In totaal zijn er

met betrekking tot dit vaccin in Europa 121 duizend

bijwerkingen gemeld, waarvan 12 duizend alleen al uit

Nederland:

https://www.vrijspreker.nl/wp/author/ratio/
https://www.vrijspreker.nl/wp/2021/03/enorme-toename-dodelijke-vaccinatie-slachtoffers/
http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#
http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
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Het totale aantal sterfgevallen in verband gebracht met P�zer

TOZINAMERAN is helaas niet in 1 keer uit de database te halen

met de standaard dashboards. Dit moet je doen door alle

“reactie groepen” 1 voor 1 op te vragen. In de restcategorie

alleen al zitten meer dan 1100 sterfgevallen. Bij hartfalen zitten

er 360. Klikt u mee? Zie plaatje hieronder. Tab “Number of

Individual Cases for a selected Reaction”. Selecteer als volgt,

reaction group = “General disorders and administration site

conditions”:

Scroll naar beneden. In deze restgroep zitten 1147 meldingen

van sterfgevallen die in verband worden gebracht met een

vaccinatie met TOZINAMERAN:

Ga je naar de reactie groep “cardiac disorders”, zeg maar

hartproblemen, dan worden er per 27 maart 368 fatale

de grafiek gegevens van tab "Number of Individual Cas

weergegeven in een tabel
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hartproblemen in verband gebracht met het P�zer vaccin.

Dit kan je voor alle ongeveer 25 reactie groepen doen. De

global research webpagina heeft gelukkig al per reactie groep

gekeken voor ieder van de vaccins hoeveel sterfgevallen met

de vaccins in verband werden gebracht. Tot en met 13 maart

waren dat er bijna vierduizend (3964). Als u ongeveer 100 keer

wenst te klikken (4 vaccins, 25+ reactiegroepen) kunt u kijken

hoeveel het er nu zijn. Voor P�zer hebben we bij twee reactie

groepen al 1500 doden te pakken.

Vergelijk dit met HCQ. Dat door de autoriteiten wordt ontraden

en als Nederlandse artsen dit voorschrijven als behandeling

tegen corona kunnen ze een boete krijgen tot 150 k euro. Dit

preparaat wordt al decennia lang voorgeschreven.

https://www.globalresearch.ca/3964-dead-162610-injuries-european-database-adverse-drug-reactions-covid-19-vaccines/5740942
https://www.vrijspreker.nl/wp/2021/03/gij-zult-geen-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven/
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HCQ is niet zo onschuldig als het lijkt, in de overige reactie

groepen categorie worden 190 doden in verband gebracht met

dit preparaat. Vergeet echter niet dat dit product al lang op de

markt is, de Engelstalige wikipedia pagina meldt:

Hydroxychloroquine was approved for medical use in the United

States in 1955. It is on the World Health Organization’s List of

Essential Medicines. In 2018, it was the 129th most commonly

prescribed medication in the United States, with more than

5 million prescriptions. 

DENKT U MEE?

In nog geen 3 maanden worden vierduizend sterfgevallen in

Europa in verband gebracht met vaccinaties. Hoeveel

Europeanen moeten er nog sterven op het vaccinatie altaar?

Voor een ziekte die voor meer dan 80 procent van de

Europeanen nauwelijks een risico met zich meebrengt?

Waarom moeten 70 minners het risico van een vaccinatie

lopen? Waarom moeten zelfs kinderen dit risico lopen? Ik heb

https://en.wikipedia.org/wiki/WHO_Model_List_of_Essential_Medicines
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het niet voldoende kunnen uitzoeken, maar meestal is het

aantal dodelijke slachto�ers het topje van de ijsberg. En is het

aantal slachto�ers dat levenslang last heeft vele malen groter

dan het aantal dodelijke slachto�ers. Moeten tienduizenden

Europeanen sterven of beperkingen ervaren van deze

vaccinatie drang? Hoe kan je met vierduizend doden in minder

dan 3 maanden beweren dat de vaccins veilig zijn? Dat ze uit en

te na getest zijn? Waarom richt de MSM zich op enkele

tientallen doden met een bijzondere trombosevariant en

negeert men de 4k andere doden?

Ik kan de antipathie tegen HCQ niet plaatsen. Dit is voor

mensen die al ziek zijn. Terwijl vaccins gezonde mensen doden.

Die nog niet ziek zijn. Waarom spelen met vuur en 70 minners

vaccineren? Als je ziek bent, en er is geen goed geneesmiddel,

waarom dan geen HCQ? Alleen al het placebo e�ect kan meer

mensen redden dan het kost.

Ik roep u op om zelf deze OBIEE oplossing, deze database, te

bezoeken. Met name P�zer is relatief dodelijk. De gegevens van

dit artikel zijn afkomstig van een in mijn ogen perverse

organisatie, de EU. Als zelfs de database van de EU meldt dat er

zoveel doden zijn, dan is er VUUR.

Disclaimer: er kan sprake zijn van onderrapportage waardoor

het aantal dodelijke slachto�ers (veel) hoger kan zijn. Aan de

andere kant is het zo dat een melding geen bewijs is, de melder

vermoedt een verband en meldt dit, dat wil niet zeggen dat dit

verband er daadwerkelijk is. Dus er kan ook een

overrapportage zijn. Feit blijft dat of er nu tweeduizend,
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vierduizend of achtduizend vaccinatie sterfgevallen gerelateerd

worden aan vaccinaties, de vaccins moeilijk als “veilig” kunnen

worden gerepresenteerd. Eenieder die dat beweert is een

WAPPIE.

UPDATE: volg svp zelf de linkjes, en kijk met eigen ogen of het

waar is wat er in dit artikel staat. Ik wil niet inspelen op angst.

Vaccinatie moet een persoonlijke keuze zijn en ik kan me goed

voorstellen dat er kwetsbare ouderen zijn die ondanks de

mogelijke bijwerkingen bewust kiezen voor een vaccin. Er zijn

in de EU bijna zeshonderdduizend mensen overleden met

corona. Velen waren kwetsbare ouderen. Een vaccin kan dan

aanlokkelijk zijn.

Ratio

http://www.vrijspreker.nl

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.vrijspreker.nl/wp/author/ratio/
http://www.vrijspreker.nl/
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Sinds 2003 onthullend en bewustmakend nieuws

Daders genocide willen ‘vaccinatie desinformatie’ bestrijden
woensdag, 31 augustus 2022 12:43  Hits: 3662

Eén van de grootste criminele organisaties ter wereld, de Rockefeller
Foundation, gaat ‘vaccin’ desinformatie bestrijden. 

Miljoen worden er uitgetrokken in een campagne om alles en iedereen de mond te
snoeren. 

Er lopen nog te veel nutteloze mee-eters rond op dit moment. Alhoewel de genocide goed op stoom raakt
zijn er nog te veel die weigeren om vrijwillig hun arm uit te steken. 

Dat de satanische sekte bestaande uit Joodse kabbalisten en vrijmetselaars
(https://www.henrymakow.com/001260.html)vindt dat er teveel mensen zijn wordt duidelijk gemaakt door
Yuval Harari (https://newspunch.com/wef-declares-we-just-dont-need-the-vast-majority-of-you/), de
duivelse rechterhand van mede sektelid Klaus Schwab. 

Omdat er nog te veel weigeraars zijn en er nu toch steeds meer mensen doorkrijgen dat ze in plaats van
beschermd, langzaam of snel worden vermoord door de prikken heeft het hoofdkwartier van de satanische
sekte besloten in te grijpen. 

Ze doen dit via de Rockefeller Foundation, vernoemd naar de man die niet is wie hij zegt te zijn en die
persoonlijk verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen en miljoenen mensen. 

Dit door het kapen van onder andere de medische wetenschap en daarmee deze complete wetenschap
letterlijk het bos in te sturen, met als gevolg dat er ontelbare mensen onnodig zijn overleden. 

Dat is dezelfde man die het nodig vond om de wetenschap volledig te misleiden met betrekking tot het
bestaan van virussen.

Zijn nalatenschap bestaat onder andere uit de Rockefeller Foundation, hetzelfde instituut dat in 2010 via
hun Lockstep Scenario van de Joodse futuroloog Peter Schwarz precies wist te voorspellen dat we tien
jaar later met een nep coronapandemie te maken zouden krijgen. 

Nu steekt diezelfde Rockefeller Foundation miljoenen dollars in een project waarbij via sociale media
beïnvloeding mensen overtuigd moeten worden om alsnog de levensgevaarlijke coronaspuiten te nemen. 

https://www.henrymakow.com/001260.html
https://newspunch.com/wef-declares-we-just-dont-need-the-vast-majority-of-you/
https://niburu.co/het-complot/14285-wie-zijn-de-rockefellers-nu-eigenlijk-werkelijk
https://niburu.co/gezondheid/15960-de-man-die-tot-op-de-dag-van-vandaag-de-mensheid-vernietigt
https://niburu.co/blijvend-actueel/15994-postulaten-van-koch-er-kan-niemand-doodgaan-aan-covid-19-breaking
https://niburu.co/het-complot/15742-covid-21-staat-al-klaar
https://niburu.co/het-complot/17738-daders-genocide-willen-vaccinatie-desinformatie-bestrijden?tmpl=component&print=1
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Het heet het Mercury Project en wordt uitgevoerd door de Social Science Research Council (SSRC). 

(https://www.rockefellerfoundation.org/news/mercury-project-to-boost-covid-19-vaccination-rates-and-
counter-public-health-mis-and-disinformation-in-17-countries-worldwide/)

Voorlopig staan er 17 landen op de lijst waar ze hun uiterste best zullen doen om een bevolking ervan te
overtuigen dat een dodelijke prik precies is wat ze nodig hebben. 

Ze hebben geld, ze hebben macht, ze hebben de publiciteitskanalen en ze zijn in staat om alles en
iedereen te kopen en voor hun karretje te spannen. 

Het volgende is wat wij eerder schreven over Rockefeller en de enorme schade die deze man heeft
aangericht op deze wereld. 

Daarom wonen wij nu in een land met tien miljoen chronisch zieke mensen die iedere keer grotere
nachtkastjes moeten kopen om de voorraad medicijnen in te kunnen bewaren. 

Mensen zoals Rockefeller horen bij de harde kern van een satanische sekte die wij de Illuminati noemen.
Een sekte die uit is op vernietiging van het grootste deel van de mensheid en daar vooralsnog aardig in
slaagt. 

Nog steeds gaan ze hun gang, worden met de dag brutaler omdat ze denken onoverwinnelijk te zijn en
controleren overheden en pers volledig. 

Met giftige medicijnen en levensgevaarlijke vaccinaties proberen ze hun doel te bereiken. 

Je hoeft ons niet te geloven, maar kijk gewoon eens om je heen. Kijk en observeer waar je de gezonde
mensen ziet. Dan zal je zien dat dit mensen zijn die niet gevaccineerd zijn.

Tot zover het eerdere artikel.

Hierna een korte video waarin Dr. Sherri Tenpenny uitlegt dat het echt gaat komen: 

Een tsunami aan sterfgevallen dankzij de ‘vaccinaties’ van de satanische sekte. Een sekte die het liefst

https://www.rockefellerfoundation.org/news/mercury-project-to-boost-covid-19-vaccination-rates-and-counter-public-health-mis-and-disinformation-in-17-countries-worldwide/
https://niburu.co/gezondheid/15960-de-man-die-tot-op-de-dag-van-vandaag-de-mensheid-vernietigt
https://niburu.co/gezondheid/14726-stijgende-zorgkosten-binnenkort-niet-meer-op-te-brengen
https://niburu.co/blijvend-actueel/13139-illuminati-vinden-dat-zij-het-recht-hebben-om-het-goyim-te-regeren
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alle nutteloze mee-eters zo snel mogelijk ziet verdwijnen. 
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 Robin de Boer  28 augustus 2022 06:00  81

1 op 800 boosters bij ouderen resulteert in
overlijden: ‘Ze moeten onmiddellijk uit de handel
worden genomen’

Corona

Raad van State wil avondklok en coronapas…   



https://www.ninefornews.nl/
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 18 augustus 2022 12:30  84

Uitvaartverzorgers spreken zich uit: ‘Ik heb in
bijna 34 jaar nooit zoveel plotseling overlijden
gezien’

 3 augustus 2022 16:00  50

Kans op overlijden aan vaccinatie 6 tot 42 keer
zo groot: ‘Stop herhaalprik nu’

 17 juni 2022 06:00  75

‘Onverklaarbare’ overlijdenspiek Portugal,
oversterfte rijst pan uit in Zuid-Korea en
Hongkong

 4 juni 2022 11:00  72

Op deze basis stierven zoveel militairen dat het
leger is gestopt met melden overlijdens

 1 juni 2022 12:30  55

Duizenden meldingen van overlijdens en
ernstige bijwerkingen na coronavaccinatie
plotseling verdwenen

 12 mei 2022 14:00  62

Vaccinatieramp in Australië en Israël: het
aantal overlijdens explodeert
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 11 mei 2022 16:00  57

Verpleegkundige Daphne spreekt zich uit: ‘Na
elke nieuwe prik zijn er uitbraken en
overlijdens’

 14 februari 2022 11:50  56

Balsemer spreekt zich voor het eerst uit: 93%
overlijdens het gevolg van vaccin

 27 december 2021 21:30  62

Statisticus stelt vast: er wordt in de EU enorm
geknoeid met het aantal ‘besmettingen’ en
overlijdens

 14 december 2021 06:00  70

Prof. Schetters: ‘Mensen tussen 65 en 80 jaar
hebben kans van 1 op 3000 om aan de injectie
te overlijden’

 11 december 2021 16:00  102

Kamervragen over duidelijke piek in overlijdens
na vaccinatie: ‘Schokkende uitkomsten’

 7 december 2021 11:40  73

Bernardette nam ontslag als GGZ-
verpleegkundige: ‘Hoe kan het dat een week na
vaccinatie zoveel mensen overlijden?’
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 4 december 2021 12:30  45

Video prof. Capel: Kans op overlijden door
coronaprik 173 keer groter dan door griepprik

 29 november 2021 21:45  38

‘Twintigers hebben een 7 keer zo hoog
overlijdensrisico na vaccinatie dan door COVID-
19’

 20 november 2021 15:30  97

EMA-cijfers: 1.163.356 gevallen van
bijwerkingen en 30.551 overlijdens na
coronavaccinaties

 12 november 2021 16:30  62

56-jarige man in eigen overlijdensbericht: ‘Haal
geen prik, tenzij je bereid bent om te lijden en
sterven’

 11 november 2021 13:30  100

Viruswaarheid-jurist tegen rechter: ‘U bepaalt
of nog meer gezonde mensen overlijden door
experimentele gentherapie’

 13 oktober 2021 06:00  90

Recordaantal overlijdens en ernstige schade
door COVID-vaccinaties, Lareb weigert te
reageren
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 1 oktober 2021 18:00  30

‘Prikkampioen’ Israël: er overlijden momenteel
meer mensen dan in 2020

 9 september 2021 18:00  117

Lareb weigert 1600 meldingen van overlijden
na inenting aan te nemen: ‘Opvallend en
teleurstellend’

 17 augustus 2021 13:00  85

In 2006 werd de griepprikcampagne in
Nederland opgeschort na 4 overlijdens, waarom
prikken we nu door?

 8 augustus 2021 21:55  215

Spoedoverleg met ministerie van De Jonge over
snel toenemend aantal overlijdens na prik

 21 juli 2021 21:50  45

Aantal overlijdens na coronavaccinatie vliegt
omhoog in Amerika: +6000

 27 mei 2021 17:00  78

Meer overlijdens na Pfizer-vaccin dan
AstraZeneca: dit zijn de (geheime) cijfers

https://www.ninefornews.nl/prikkampioen-israel-er-overlijden-momenteel-meer-mensen-dan-in-2020/
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 11 maart 2021 12:50  72

Moedige advocaten na overlijden: ‘Goedkeuring
vaccin onmiddellijk intrekken!’

 1 februari 2021 14:00  100

Zorgmedewerker trekt aan de bel: ‘3
overlijdens binnen 48 uur na Pfizer-vaccin’

 7 juli 2020 15:00  19

Arts die schokkende uitspraak deed over
corona-overlijdens krijgt medisch tuchtcollege
op z’n dak

 2 mei 2020 22:00  24

Op alle overlijdensaktes schrijven ze Covid-19,
zegt uitvaartondernemer

 21 april 2020 11:40  7

Vitamine C werkt tegen het coronavirus, zegt
expert. “20 procent minder kans op overlijden”

 11 april 2020 12:15  37

Arts trekt aan de bel: ‘Grootschalig geknoei met
Covid-19 overlijdensaktes’
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 16 maart 2020 11:30  6

Deze medicijnen verhogen kans op overlijden
door het coronavirus

 22 maart 2019 12:45  9

Dat er nu zo weinig kinderen aan infectieziektes
overlijden, is niet in de eerste plaats te danken
aan vaccins. Hoogleraar onthult ware redenen

 24 juni 2016 15:00  26

Is er leven na de dood? Honderden genen
komen dagen na overlijden weer tot leven

 4 september 2015 15:00  1

Hoe lightproducten hebben geleid tot miljoenen
extra gevallen van onnodig vroegtijdig
overlijden

 8 juli 2015 07:30  13

Derde overlijden van alternatieve arts in twee
weken: Is er een verband?

 16 april 2015 17:00  4

Reeks verdachte overlijdens en ‘bizarre
zelfmoorden’ in Oekraïne

Populair Recent Reacties
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 28 november 2011 12:14  0

Man stuit na overlijden vader op foto van
vliegende schotel

 30 augustus 2022 13:00  53

Deze begrafenisondernemer heeft 50 procent
meer uitvaarten: ‘We maken ons grote zorgen’

 Robin de Boer  6 maart 2012 17:43  0

Chinese vrouw (95) stapt zes dagen na overlijden uit
haar doodskist

Paranormaal

Nederlanders zijn wanhopig: ‘Waar blijft de …   
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 30 augustus 2022 06:00  147

Er is iets vreemds aan de hand met het
oversterftecijfer

 28 augustus 2022 16:00  71

Sudden Adult Death Syndrome doodsoorzaak
nummer 1: ‘Dit is nog nooit eerder
voorgekomen’

 26 augustus 2022 12:30  37

John McAfee heeft zijn dood in scène gezet en
woont in Texas, zegt ex-vriendin

 26 augustus 2022 06:00  119

Nieuw Brits onderzoek: het ziet er niet goed uit
voor de gevaccineerden

 20 augustus 2022 06:00  76

Levensverzekeraars geconfronteerd met forse
stijging sterfte: ‘Het is verbazingwekkend’

 19 augustus 2022 16:30  106

Medici noemen Britse oversterftecijfers ‘zeer
zorgwekkend’ en ‘angstaanjagend’
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 10 augustus 2022 13:00  72

‘Coronashock’: veruit de meeste coronadoden
zijn geen coronadoden

 10 augustus 2022 06:00  68

Rechercheur doet onderzoek naar mogelijke
link tussen vaccin en babysterfte, en wordt
geschorst

 8 augustus 2022 13:00  49

Kans dat in 2 weken tijd 5 artsen doodvallen
‘net zo groot als het vinden van een eenhoorn’

 4 augustus 2022 15:00  63

Zweedse arts slaat alarm over agressieve en
zeldzame kankers na ‘coronavaccinatie’

 30 juli 2022 14:00  50

Opvallende correlatie tussen vaccinaties en
oversterfte: Nederlandse onderzoekers trekken
aan de noodrem

 29 juli 2022 11:55  58

In Groot-Toronto zijn deze maand al 5 artsen
gestorven: wat is er aan de hand?

https://www.ninefornews.nl/coronashock-veruit-de-meeste-coronadoden-zijn-geen-coronadoden/
https://www.ninefornews.nl/rechercheur-doet-onderzoek-naar-mogelijke-link-tussen-vaccin-en-babysterfte-en-wordt-geschorst/
https://www.ninefornews.nl/kans-dat-in-2-weken-tijd-5-artsen-doodvallen-net-zo-groot-als-het-vinden-van-een-eenhoorn/
https://www.ninefornews.nl/zweedse-arts-slaat-alarm-over-agressieve-en-zeldzame-kankers-na-coronavaccinatie/
https://www.ninefornews.nl/opvallende-correlatie-tussen-vaccinaties-en-oversterfte-nederlandse-onderzoekers-trekken-aan-de-noodrem/
https://www.ninefornews.nl/in-groot-toronto-zijn-deze-maand-al-5-artsen-gestorven-wat-is-er-aan-de-hand/
https://www.ninefornews.nl/coronashock-veruit-de-meeste-coronadoden-zijn-geen-coronadoden/
https://www.ninefornews.nl/rechercheur-doet-onderzoek-naar-mogelijke-link-tussen-vaccin-en-babysterfte-en-wordt-geschorst/
https://www.ninefornews.nl/kans-dat-in-2-weken-tijd-5-artsen-doodvallen-net-zo-groot-als-het-vinden-van-een-eenhoorn/
https://www.ninefornews.nl/zweedse-arts-slaat-alarm-over-agressieve-en-zeldzame-kankers-na-coronavaccinatie/
https://www.ninefornews.nl/opvallende-correlatie-tussen-vaccinaties-en-oversterfte-nederlandse-onderzoekers-trekken-aan-de-noodrem/
https://www.ninefornews.nl/in-groot-toronto-zijn-deze-maand-al-5-artsen-gestorven-wat-is-er-aan-de-hand/


8/30/2022 You searched for - Page 2 of 17 - NineForNews.nl

https://www.ninefornews.nl/page/2/?zoeken=overlijden 4/11

 26 juli 2022 18:00  84

Cardioloog over coronaprik: ‘Dit is erger dan
een oorlog’

 25 juli 2022 13:30  96

Uitvaartverzorgers kampen met nieuw
fenomeen: ‘Het gaat maar door’

 23 juli 2022 15:30  90

‘Onbekende doodsoorzaak’ is inmiddels de
grootste killer: wat gebeurt hier in
vredesnaam?

 21 juli 2022 18:00  40

Deze neuroloog ziet steeds meer jonge
patiënten en ze zijn allemaal gevaccineerd

 20 juli 2022 21:35  69

Duitse ministerie van Volksgezondheid geeft
toe: 1 op 5000 injecties leidt tot ernstige
bijwerking

 13 juli 2022 16:00  134

‘Buitengewoon verontrustend’ onderzoek
coronaprikken: ‘Niet de vraag of, maar wanneer
er tribunalen komen’
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 11 juli 2022 16:00  79

Zorginstellingen hullen zich in stilzwijgen
terwijl werkenden massaal sterven: ‘Stille
humanitaire catastrofe’

 3 juli 2022 15:00  104

Burgerrechtenactivist trekt aan alarmbel:
sterftegolf na vaccinatie, dit is een bloedbad

 1 juli 2022 18:00  59

Arts Zev Zelenko overleden, enkele maanden na
verontrustende videoboodschap

 28 juni 2022 13:00  48

‘Ontluisterend!’: Rol van vaccinaties in
oversterfte ’totaal niet onderzocht’

 27 juni 2022 11:10  70

Artsen spreken openlijk over vaccinatieschade:
‘Dit is ijzingwekkend om te zien en tart alle
verbeeldingskracht’

 27 juni 2022 06:00  48

Complot? Lichaam van John McAfee na een jaar
nog altijd niet vrijgegeven door de overheid
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 24 juni 2022 13:30  111

Europese Commissie drukt coronapas door
ondanks 400.000 handtekeningen: ‘Grof
schandaal’

 23 juni 2022 21:30  61

Oversterfte in Nederland gaat gewoon door:
kantelpunten zijn de vaccinatiemomenten

 23 juni 2022 14:30  85

Coronakritische huisarts hangt 6 maanden cel
boven hoofd: ‘Ongelofelijk’

 23 juni 2022 13:00  69

Forse kritiek op CBS-onderzoek naar
oversterfte: ‘Veel te kort door de bocht’

 12 juni 2022 14:00  76

Journalist gooit knuppel in het hoenderhok:
‘Onze overheid probeert ons te vermoorden’

 8 juni 2022 16:00  81

Sterftecijfer vliegt omhoog in Europese landen
met hoge vaccinatiegraad: ‘Extreem ongewoon’
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« 1 2 3 4 5 » 10 ... Laatste

 7 juni 2022 06:00  50

39-jarige Britse stervoetballer sterft op
mysterieuze wijze

 31 mei 2022 18:00  52

Aantal gevallen van vaccinatieschade schiet als
raket omhoog: ‘Zeer alarmerende cijfers’

 30 mei 2022 06:00  127

Vaccinatiecampagne Nieuw-Zeeland loopt uit
op drama, artsen luiden noodklok in open brief

 27 mei 2022 18:00  164

Uitvaartverzorgers kampen met nieuw
fenomeen: ‘Ik word aan de lopende band
geconfronteerd met bizarre zaken’
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 Robin de Boer  24 mei 2022 14:30  95

Zorgmedewerker Liesbeth ziet met lede ogen aan hoe
ouderen kapot worden gespoten: ‘Ik heb zoveel
gehuild’

Corona

Natuur en milieu, nog een belangrijke bood…_   
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 20 mei 2022 11:05  63

Alarmerende geluiden uit de zorg: ‘Dit hebben
wij nog nooit gezien’

 17 mei 2022 12:30  228

Professor: ‘Iedereen die een mRNA-prik krijgt,
sterft binnen 3 tot 5 jaar’

 8 mei 2022 12:25  89

Er zijn eindelijk cijfers over de veiligheid van
coronavaccins: ‘Het is verschrikkelijk, ronduit
verschrikkelijk’

 7 mei 2022 11:45  65

Uitvaartcentra ‘geschokt’ over sterftegolf: ‘Dit
is een nationale crisis’

 7 mei 2022 06:00  68

Zware restricties opgelegd aan Janssen-vaccin
vanwege bijwerkingen: ‘Wat was het
coronabeleid een ramp’

 5 mei 2022 18:00  74

Alarmerende toename aantal ambulance-
inzetten tijdens prikcampagne: ‘Daders moeten
worden berecht’
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 3 mei 2022 16:00  71

Hartontsteking na coronavaccin: ‘In de
komende 5 tot 10 jaar gaat 40% gewoon dood’

 2 mei 2022 13:00  63

Wob-documenten: RIVM stelt vast dat
coronasterfte veel lager ligt in landen waar
hydroxychloroquine wordt gebruikt

 30 april 2022 15:30  69

Het is ongekend wat we hier zien: sporters
vallen dood neer, aantal gevallen van
hartstilstand schiet omhoog

 29 april 2022 11:45  48

Arts toont ‘duizelingwekkende’ en ‘schokkende’
cijfers over gevolgen coronaprik

 28 april 2022 21:35  38

30 procent meer sterfgevallen in IJsland na
uitrol boosterprik

 28 april 2022 16:30  35

Bevestigd door CNN-verslaggever: verhaal over
massagraven bij Marioepol is broodje aap
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 25 april 2022 11:00  91

Neuroloog pakt hoogleraar en
vaccinatiefanaticus aan: ‘Zie hier hoe onze
universitaire elite reageert op kritische vragen’

 24 april 2022 06:00  91

Advocaat luidt noodklok over sterfte door
coronaprik: ‘Het is een absolute nachtmerrie’

 23 april 2022 15:00  63

Ziekenhuizen knoeiden massaal met
coronacijfers om flink te kunnen cashen: ‘Dit is
fout’

 13 april 2022 06:00  44

Deze studie over sterfte na coronaprik bleef
onder de radar: ‘Behoorlijk ontnuchterend,
moet even slikken zijn’

 12 april 2022 15:00  112

Epidemie: Duitse en Oostenrijkse
burgemeesters vallen ‘plots en onverwachts’
dood neer

 9 april 2022 21:40  55

Honderden topsporters in elkaar gezakt op het
veld, overleden aan mysterieuze hartproblemen
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 8 april 2022 11:10  48

Senator doet boekje open over nanotechnologie
in coronaprik: ‘Dit is genocide’

 4 april 2022 16:30  93

Advocaat start namens groep kinderen
gerechtelijke procedure tegen overheid en De
Jonge wegens vaccinatieschade

 3 april 2022 06:00  61

Dit is episch: Australische senator geeft 9
minuten durende donderspeech over
vaccinatieschade

 1 april 2022 06:00  57

Aantal hartdoden onder kinderen en jonge
mensen neemt na elke vaccindosis toe, blijkt uit
cijfers

 28 maart 2022 12:30  37

Internist: landen met de hoogste
vaccinatiegraad lijden het meest onder corona

 28 maart 2022 11:20  93

Kerngezonde Belgische eliterenner (28) zakt in
elkaar en sterft na hartaanval
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 25 maart 2022 15:00  26

Patholoog waarschuwt voor hoge aantal niet-
gemelde vaccindoden

 23 maart 2022 17:30  62

Cardioloog: ‘Als het doel van het vaccin het
uitdunnen van de wereldbevolking is, dan doet
het zijn werk’

 18 maart 2022 13:00  41

Duitse pathologen delen nieuwe bevindingen
over sterfte na coronavaccinatie en die liegen er
niet om

 15 maart 2022 06:00  45

‘De coronavaccins veroorzaken sterfte, er is
geen andere verklaring’

 11 maart 2022 21:00  69

Ex-fondsmanager BlackRock: dit is de smoking
gun dat de vaccins verantwoordelijk zijn voor
oversterfte

 11 maart 2022 13:00  29

Robert Malone trekt aan de bel: coronavaccins
kunnen ziekte juist verergeren
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 2 maart 2022 16:00  47

Klasgenoten getraumatiseerd: jongen (13) zakt
enkele dagen na genprik in elkaar tijdens gym
en sterft

 25 februari 2022 16:30  55

Coronacijfers: Aantal ziekenhuisopnames schiet
omhoog onder gevaccineerden

 18 februari 2022 21:20  70

Waarom nadert het aantal sterfgevallen in
grotendeels gevaccineerd Denemarken
recordhoogte?

 15 februari 2022 16:30  66

2 jongens dood in bed gevonden na tweede
Pfizer-prik

 10 februari 2022 13:30  62

IC-verpleegkundige: ziekenhuis Tilburg
verzwijgt ernstige bijwerkingen coronavaccin

 8 februari 2022 14:00  71

Uitvaartmedewerker klapt uit de school: ‘Hier is
sprake van vernietiging’
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Populair Recent Reacties

Verpleegster OLVG zwijgt niet
langer: ‘Hoeveel bewijs dat
het foute boel is moet er nog
komen?’

Hugo de Jonge is bezig met
nieuwe wet: ‘Hiermee gaan
heel veel mensen hun eigen
huis verliezen’

Rutte, Kaag, Hoekstra en
Segers gedagvaard om
‘illegale machtsovername’

Dit RIVM-rapport is niet groot
in het nieuws geweest (en
daar is een reden voor)

Uitvaartverzorgers spreken
zich uit: ‘Ik heb in bijna 34
jaar nooit zoveel plotseling
overlijden gezien’

CIA corona coronavaccin coronavirus

COVID-19 FvD lockdown media

NASA Oekraïne Pfizer Rusland

Rutte Syrië Trump UFO vaccin

vaccinatie
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 Channelings

Natuur en milieu, nog een
belangrijke boodschap –
Channeling 30-08-2022

Channelings

Mooi of lelijk? Het draait
allemaal om je perceptie! –
Channeling 25-08-2022

Waarheid, wat is werkelijk
waar? – Channeling 23-08-
2022

Wie is je waardevolle
vertrouwen waard? –
Channeling 18-08-2022

Waarom gebeuren al die
afschuwelijke bosbranden? –
Channeling 16-08-2022
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Recente Berichten

Duitse wetenschappers treffen ‘vreemde
giftige deeltjes’ aan in alle coronavaccins
 30 augustus 2022 18:00

Nederlanders zijn wanhopig: ‘Waar blijft de
volksopstand?!’
 30 augustus 2022 16:00

Partij Wybren van Haga eist inzage in
totstandkoming ‘absurd’ advies Raad van State
over coronawet
 30 augustus 2022 14:30

Deze begrafenisondernemer heeft 50 procent
meer uitvaarten: ‘We maken ons grote zorgen’
 30 augustus 2022 13:00
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Laatste Reacties

Dwars
We worden apathisch gemaakt!! Vecht ertegen!!...

Mikkie
Word autonoom, koop een oliekach el. Dat is het begin....

Jacinta
Is niet zo moeilijk toch? Altijd kiezen voor LIEFDE......
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 21 januari 2022 18:00  109

Ambulancehulpverlener: ‘Wat ik de afgelopen
1,5 jaar heb meegemaakt slaat alles!’

 19 januari 2022 14:45  63

6-jarige Rodrigo sterft na coronavaccin,
meerdere onderzoeken gestart: ‘Gestikt in

 Robin de Boer  25 januari 2022 11:35  84

Advocaat Bart Maes stuurt brief aan Oostenrijkse
kanselier: ‘Vaccinatieplicht in strijd met hele zwik
verdragen’

Corona

Reiner Füllmich over achterliggende agenda…_   
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braaksel’

 15 januari 2022 13:30  63

Overheidsdata: aantal ziekenhuisopnames &
sterfgevallen schiet omhoog na vaccinatie

 15 januari 2022 06:00  94

Toenemend aantal doodgeborenen, deze
specialist kreeg 4 meldingen in 1 week

 11 januari 2022 14:30  46

Neuroloog waarschuwt: kans op
hartspierontsteking na tweede injectie 4 keer
zo groot

 8 januari 2022 06:00  115

Tragisch: volledig gevaccineerde 13-jarige
jongen overlijdt aan ‘onverklaarbare’
hartstilstand

 5 januari 2022 14:00  54

Hoogleraar: ‘Aantal mensen dat aan corona
overlijdt, is te laag om oversterfte te kunnen
verklaren’

 29 december 2021 16:30  80

Onthutsend onderzoek: ‘Massale
coronavaccinatie leidt tot massamoord’
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 26 december 2021 14:00  98

Uitvaartondernemer maakt balans op na 22
maanden en zit met veel vraagtekens

 26 december 2021 12:40  89

In de afgelopen 5 dagen zijn 3 voetballers
overleden aan een hartaanval

 23 december 2021 21:45  62

Arts Zelenko vreest voor leven, neemt
verontrustende videoboodschap op

 17 december 2021 16:00  94

Schetters, Meester & Aukema publiceren
analyse over sterfte en vaccins, dit zijn de
uitkomsten

 16 december 2021 21:40  77

Huisarts spreekt zich uit bij PowNed: ‘Vaccin
erger dan kwaal’

 16 december 2021 13:30  117

Van Houwelingen komt met analyses over
sterfte na vaccinatie en wat zegt De Jonge?
‘Desinformatie’
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 15 december 2021 21:40  128

Pepijn van Houwelingen: ‘Deze regering is
verantwoordelijk voor de vernietiging van onze
samenleving’

 13 december 2021 06:00  109

Corona-uitbraak in verpleeghuis met dubbel
gevaccineerden in Joure, 4 doden: ‘Dat had een
grote impact op ons’

 10 december 2021 06:00  78

Huisarts ‘geeft hoogleraar les’ over IFR van
Covid-19 en myocarditis na corona-injecties:
‘Een pareltje’

 9 december 2021 12:30  98

EMA-cijfers: al 67 dode kinderen door
experimentele injectie

 8 december 2021 21:30  92

Explosie aantal hartaandoeningen weggewuifd
als ‘postpandemische stressstoornis’

 8 december 2021 15:00  61

‘Huiveringwekkend interview’: Internist Peter
McCullough legt uit hoe gevaarlijk de vaccins
werkelijk zijn
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 7 december 2021 18:00  108

Fleur Agema: kans op transmissie nu groter
voor gevaccineerden dan voor
ongevaccineerden

 6 december 2021 17:00  161

Pieter Omtzigt duikt in ‘zeer forse’ oversterfte:
‘Verdient nader onderzoek’

 6 december 2021 11:00  40

Associate professor over Pfizer Papers: ‘Risico’s
van mRNA-prik lijken aan de hele forse kant’

 5 december 2021 12:45  80

Duitse pathologen geven nieuwe
persconferentie over sterfgevallen na
coronaprik, is er een verband?

 4 december 2021 22:00  56

Wetenschapsjournalist: deze 2 grafieken
zouden ons allen heel erg bezorgd moeten
maken

 3 december 2021 18:00  90

De eerste documenten over het Pfizer-vaccin
zijn op last van de rechter vrijgegeven, dit staat
er in
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 2 december 2021 06:00  125

Pepijn van Houwelingen: ‘Dit stopt pas als wij,
als Nederlanders, zeggen: genoeg is genoeg’

 1 december 2021 06:00  103

Professor Schetters maakt gehakt van
uitspraken Lareb-directeur Agnes Kant

 25 november 2021 13:30  71

‘Wij zijn labratten’: Israëlische
vaccinslachtoffers willen hun leven terug

 23 november 2021 11:55  76

Dr. Wodarg waarschuwt gevaccineerden: ‘Neem
in geen geval nog een prik!’

 22 november 2021 06:00  61

Onderzoek naar abnormale sterftepiek onder
pasgeboren baby’s in Schotland

 21 november 2021 15:30  125

Ruim 800.000 gemelde bijwerkingen en 550
doden, maar volgens Agnes Kant (Lareb) is er
niets aan de hand
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Eerste ... « 2 3 4 5 6 » 10 ... Laatste

 15 november 2021 14:30  112

Trendwatcher luidt noodklok over ‘slachting in
bejaardentehuizen’, waar bijna iedereen geprikt
is

 10 november 2021 13:00  63

Onderzoek: Schokkend aantal sterfgevallen
rechtstreeks veroorzaakt door coronavaccins

 9 november 2021 13:30  55

CDC-directeur maakt freudiaanse verspreking:
‘We weten dat de mensen die sterven door dit
vacc-‘

 4 november 2021 22:00  100

Drama in Duitsland: jongen (12) sterft twee
dagen na tweede Pfizer-vaccin
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 2 november 2021 14:30  87

Huisarts op het matje bij Orde der artsen om
coronakritiek, dit is haar reactie

 30 oktober 2021 21:55  77

Professor Amsterdam UMC spreekt zich uit: ‘Ik
kan niet meedoen aan een systeem dat leidt tot
vaccinatiedwang’

 Robin de Boer  4 november 2021 12:30  66

Baudet botst hard met De Jonge: ‘Wie verspreidt hier
dus fake news? Dit zijn gewoon de feiten’

Mens en Dier

Israël publiceert sterftecijfers en die zien er …   
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 29 oktober 2021 21:25  74

Fleur Agema tegen De Jonge: kwestie van
weken voordat ruime meerderheid op de ic
volledig gevaccineerd is

 21 oktober 2021 22:00  93

‘Dit zou het énige onderwerp in de media
moeten zijn. Er is iets aan de hand en het is
ernstig’

 19 oktober 2021 18:00  62

Journalist: 7 op de 10 Britse coronadoden
volledig gevaccineerd, dit is geen
complottheorie

 12 oktober 2021 16:30  63

Brits parlementslid: veel mensen liggen in het
ziekenhuis OMDAT ze het vaccin hebben
genomen

 11 oktober 2021 21:45  96

‘Fake news’ van Nieuwsuur over coronadode in
Kerkrade: ‘We hebben een smoking gun
gevonden’

 10 oktober 2021 15:00  124

Specialist komt ineens overledenen tegen met
‘stroperig donkerblauw tot zwart’ bloed. Wat is
de oorzaak?
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 8 oktober 2021 13:30  79

Nieuw bewijs voor schadelijkheid van
coronavaccinaties aangeboden aan
Internationaal Strafhof

 7 oktober 2021 18:00  184

Ab Osterhaus oogst kritiek: ‘De bangmakerij
door de angsthazen begint weer’

 7 oktober 2021 16:30  42

Arts over de gevaren van de coronavaccinatie:
‘Verbijsterend. Dit is verbijsterend’

 7 oktober 2021 13:30  148

Twitteraar vraagt volgers hoeveel mensen ze
kennen die ziek zijn geworden na vaccinatie.
Dit zijn de reacties

 6 oktober 2021 21:35  172

Filmpjes die jongeren moeten verleiden tot
coronaprik schieten in verkeerde keelgat:
‘Tenenkrommend’

 3 oktober 2021 15:00

Afvallen? 7 dingen die je nooit mag doen
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 30 september 2021 11:40  110

Ex-professor die ongeprikten vervloekte sterft 2
weken na derde covidprik

 26 september 2021 06:00  106

Onderzoeksgroepen treffen scherpe metalen
voorwerpen aan in covidprikken: ‘Zeer
beangstigend’

 25 september 2021 06:00  144

De coronapas is pas het begin – doe er niet aan
mee

 23 september 2021 18:00  50

Duitse pathologen onderzoeken sterfgevallen
na covidprik en zijn verbaasd over de resultaten

 22 september 2021 15:00  100

CDA-bestuurder stopt vanwege covidbeleid De
Jonge: ‘We worden geregeerd door Big Pharma’

 20 september 2021 06:00  84

‘Schokkende en alarmerende’ covidcijfers uit
Israël
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 17 september 2021 16:00  83

Meldpunt Vaccinatie registreert 110
miskramen, Lareb wil meldingen niet aannemen

 16 september 2021 15:00  81

Agema fel: De Jonge doet aan stemmingmakerij
als hij zegt dat 90% covidpatiënten ongeprikt is

 9 september 2021 16:30  58

Alarm na derde prik: 2 bewoners bejaardenhuis
gereanimeerd, 10% klaagt over
gezondheidsproblemen

 2 september 2021 18:00  116

Nieuwsuur-repo over ‘prikachterstand’ in
Kerkrade wekt irritatie: ‘Sterk staaltje fake
news’

 2 september 2021 11:45  78

Dokter over bijwerkingen covidprik: ‘We
stevenen af op een crisis’

 1 september 2021 15:00  119

‘Tijdelijke’ spoedwet weer verlengd: ‘Waarom
accepteren wij deze Vaccinatiewet?’
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https://www.ninefornews.nl/tijdelijke-spoedwet-weer-verlengd-waarom-accepteren-wij-deze-vaccinatiewet/
https://www.ninefornews.nl/meldpunt-vaccinatie-registreert-110-miskramen-lareb-wil-meldingen-niet-aannemen/
https://www.ninefornews.nl/agema-fel-de-jonge-doet-aan-stemmingmakerij-als-hij-zegt-dat-90-covidpatienten-ongeprikt-is/
https://www.ninefornews.nl/alarm-na-derde-prik-2-bewoners-bejaardenhuis-gereanimeerd-10-klaagt-over-gezondheidsproblemen/
https://www.ninefornews.nl/nieuwsuur-repo-over-prikachterstand-in-kerkrade-wekt-irritatie-sterk-staaltje-fake-news/
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 30 augustus 2021 21:45  111

FVD ‘bedolven’ onder e-mails over bijwerkingen
covidvaccins: ‘Lareb geeft niet thuis’

 27 augustus 2021 16:00  58

Voorzitter artsenvakbond Tokio raadt alle
artsen aan ivermectine te gebruiken in strijd
tegen covid

 25 augustus 2021 13:30  79

Psychiater doet oproep om sterfgevallen na
inenting te melden en krijgt meer dan 7600
reacties

 25 augustus 2021 11:55  91

Een persoonlijk verhaal van de IC: de echte
reden waarom ‘covidpatiënten’ sterven

 24 augustus 2021 21:30  157

Dr. Sean Brooks in virale video: ‘Geprikten
zullen spoedig sterven’

 24 augustus 2021 06:00  63

Schokkend item over prikschade en doden: dit
zijn de belangrijkste cijfers
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https://www.ninefornews.nl/voorzitter-artsenvakbond-tokio-raadt-alle-artsen-aan-ivermectine-te-gebruiken-in-strijd-tegen-covid/
https://www.ninefornews.nl/psychiater-doet-oproep-om-sterfgevallen-na-inenting-te-melden-en-krijgt-meer-dan-7600-reacties/
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 22 augustus 2021 13:30  79

Meldpunt Vaccinatie gelanceerd: ‘Alle signalen
die wij binnenkrijgen, wijzen op een
noodsituatie’

 19 augustus 2021 21:50  114

Meldingen van sterfgevallen na inenting lopen
hard op: ‘Wij vinden dit alarmerend’

 19 augustus 2021 11:35  77

Buitenhof: ‘Het kán nog helemaal fout gaan met
de inentingen’

 17 augustus 2021 11:30  107

Arts Zev Zelenko waarschuwt voor ‘wereldwijde
genocidale gebeurtenis’

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=overlijden
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https://www.ninefornews.nl/meldingen-van-sterfgevallen-na-inenting-lopen-hard-op-wij-vinden-dit-alarmerend/
https://www.ninefornews.nl/buitenhof-het-kan-nog-helemaal-fout-gaan-met-de-inentingen/
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 13 augustus 2021 16:30  140

Advocaat luidt noodklok over sterfgevallen na
prik: ‘Deze geluiden moeten naar buiten komen’

 13 augustus 2021 13:30  100

Brief aan een gevaccineerde kennis

 Robin de Boer  14 augustus 2021 22:05  147

Volledig ingeënte bewoners verzorgingstehuis in
Nijmegen overleden, bestuur ‘geschrokken’

Binnenland

Raad van State wil avondklok en coronapas…   



https://www.ninefornews.nl/
https://www.ninefornews.nl/advocaat-luidt-noodklok-over-sterfgevallen-na-prik-deze-geluiden-moeten-naar-buiten-komen/
https://www.ninefornews.nl/brief-aan-een-gevaccineerde-kennis/
https://www.ninefornews.nl/volledig-ingeente-bewoners-verzorgingstehuis-in-nijmegen-overleden-bestuur-geschrokken/
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https://www.ninefornews.nl/volledig-ingeente-bewoners-verzorgingstehuis-in-nijmegen-overleden-bestuur-geschrokken/
https://www.ninefornews.nl/categorie/binnenland/
https://www.ninefornews.nl/
https://www.ninefornews.nl/raad-van-state-wil-avondklok-en-coronapas-in-permanente-coronawet-dit-moet-gestopt-worden/
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 11 augustus 2021 18:30  103

BPOC2020 wil via rechter schorsing
prikcampagne afdwingen

 11 augustus 2021 12:30  116

Urk ‘blijft moedig weerstand bieden’: volledige
prikgraad tussen 0 en 19 procent

 9 augustus 2021 22:45  190

BPOC2020 haalt uit naar De Jonge: u treedt de
rechten van het Nederlandse volk met voeten

 6 augustus 2021 14:00  94

Boem! Bedrijf achter digitale vaccinpaspoorten
gelinkt aan prominente nazifamilie

 6 augustus 2021 12:30  150

Groep van duizenden ouders: prikbus bij
scholen onaanvaardbaar, schooldirectie
aansprakelijk voor schade

 5 augustus 2021 21:30  218

Minister De Jonge gesommeerd om het prikken
onmiddellijk stil te leggen

https://www.ninefornews.nl/bpoc2020-wil-via-rechter-schorsing-prikcampagne-afdwingen/
https://www.ninefornews.nl/urk-blijft-moedig-weerstand-bieden-volledige-prikgraad-tussen-0-en-19-procent/
https://www.ninefornews.nl/bpoc2020-haalt-uit-naar-de-jonge-u-treedt-de-rechten-van-het-nederlandse-volk-met-voeten/
https://www.ninefornews.nl/boem-bedrijf-achter-digitale-vaccinpaspoorten-gelinkt-aan-prominente-nazifamilie/
https://www.ninefornews.nl/groep-van-duizenden-ouders-prikbus-bij-scholen-onaanvaardbaar-schooldirectie-aansprakelijk-voor-schade/
https://www.ninefornews.nl/minister-de-jonge-gesommeerd-om-prikken-onmiddellijk-stil-te-leggen/
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https://www.ninefornews.nl/urk-blijft-moedig-weerstand-bieden-volledige-prikgraad-tussen-0-en-19-procent/
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 5 augustus 2021 16:30  149

Grootste partij Urk wil niet dat De Jonge
prikbussen neerzet bij scholen: ‘Geen goede
ontwikkeling’

 5 augustus 2021 13:30  54

Aantal medicijndoden in Nederland: 17.000-
20.000 per jaar. Aantal coronadoden: 17.839

 5 augustus 2021 12:25  56

BPOC2020 telt 1134 doden na coronavaccinatie
die niet bij Lareb zijn gemeld

 4 augustus 2021 12:55  112

Duitse hoofdpatholoog voert 40 autopsies uit
op gevaccineerden en slaat alarm

 1 augustus 2021 12:35  97

‘Niet deltavariant, maar vaccin
verantwoordelijk voor ziekenhuisopnames en
sterfte’

 27 juli 2021 15:00  72

BPOC2020 bereidt rechtszaak voor om het
‘vaccineren’ onmiddellijk te stoppen

https://www.ninefornews.nl/grootste-partij-urk-wil-niet-dat-de-jonge-prikbussen-neerzet-bij-scholen-geen-goede-ontwikkeling/
https://www.ninefornews.nl/aantal-medicijndoden-in-nederland-17-000-20-000-per-jaar-aantal-coronadoden-17-839/
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https://www.ninefornews.nl/duitse-hoofdpatholoog-voert-40-autopsies-uit-op-gevaccineerden-en-slaat-alarm/
https://www.ninefornews.nl/niet-deltavariant-maar-vaccin-verantwoordelijk-voor-ziekenhuisopnames-en-sterfte/
https://www.ninefornews.nl/bpoc2020-bereidt-rechtszaak-voor-om-het-vaccineren-onmiddellijk-te-stoppen/
https://www.ninefornews.nl/grootste-partij-urk-wil-niet-dat-de-jonge-prikbussen-neerzet-bij-scholen-geen-goede-ontwikkeling/
https://www.ninefornews.nl/aantal-medicijndoden-in-nederland-17-000-20-000-per-jaar-aantal-coronadoden-17-839/
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https://www.ninefornews.nl/bpoc2020-bereidt-rechtszaak-voor-om-het-vaccineren-onmiddellijk-te-stoppen/


8/30/2022 You searched for - Page 6 of 17 - NineForNews.nl

https://www.ninefornews.nl/page/6/?zoeken=overlijden 4/13

 27 juli 2021 11:35  74

Groep van duizenden ouders dagvaardt De
Jonge: ‘Hij moet propagandacampagnes rond
coronavaccin staken’

 25 juli 2021 12:10  85

Coronavaccin wordt vrouw (63) uit Alkmaar
fataal: ‘Resultaat van angstcampagne De Jonge’

 23 juli 2021 22:45  69

Louis Farrakhan haalt uit naar Bill Gates &
Fauci: wat geeft jullie het recht om de aarde te
ontvolken?

 23 juli 2021 16:00  57

Betrapt! Amerikaanse RIVM verwijdert
duizenden coronavaccindoden uit
bijwerkingendatabase

 23 juli 2021 06:00  73

Schok: arts waarschuwt dat sommige
gevaccineerden mogelijk binnen 3 jaar sterven

 22 juli 2021 11:35  101

Professor over coronaprik: dit is het meest
gevaarlijke medische product uit de menselijke
geschiedenis

https://www.ninefornews.nl/groep-van-duizenden-ouders-dagvaardt-de-jonge-hij-moet-propagandacampagnes-rond-coronavaccin-staken/
https://www.ninefornews.nl/coronavaccin-wordt-vrouw-63-uit-alkmaar-fataal-resultaat-van-angstcampagne-de-jonge/
https://www.ninefornews.nl/louis-farrakhan-haalt-uit-naar-bill-gates-fauci-wat-geeft-jullie-het-recht-om-de-aarde-te-ontvolken/
https://www.ninefornews.nl/betrapt-amerikaanse-rivm-verwijdert-duizenden-coronavaccindoden-uit-bijwerkingendatabase/
https://www.ninefornews.nl/schok-arts-waarschuwt-dat-sommige-gevaccineerden-mogelijk-binnen-3-jaar-sterven/
https://www.ninefornews.nl/professor-over-coronaprik-dit-is-het-meest-gevaarlijke-medische-product-uit-de-menselijke-geschiedenis/
https://www.ninefornews.nl/groep-van-duizenden-ouders-dagvaardt-de-jonge-hij-moet-propagandacampagnes-rond-coronavaccin-staken/
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 21 juli 2021 06:00  129

‘Waarschijnlijk meer dan 2 vaccinaties nodig’
voor festival: ‘Krankzinnigheid ten top’

 19 juli 2021 14:00  171

Koning Willem-Alexander op vakantie naar
Griekenland terwijl Limburg overstroomt:
‘Onbetamelijk’

 19 juli 2021 12:30  54

Verschrikkelijk: vijf piloten van JetBlue dood –
waren ze geprikt?

 15 juli 2021 18:00  74

Schok: in Amerika zijn afgelopen week meer
vaccindoden gevallen dan coronadoden

 15 juli 2021 14:45  71

Canadese arts slaat alarm: 62% gevaccineerde
patiënten heeft bloedstolsels, het ergste moet
nog komen

 14 juli 2021 06:00  89

YouTube snoert coronakritische hartchirurg de
mond en verwijdert zijn video wegens
‘medische misleiding’

https://www.ninefornews.nl/waarschijnlijk-meer-dan-2-vaccinaties-nodig-voor-festival-krankzinnigheid-ten-top/
https://www.ninefornews.nl/koning-willem-alexander-op-vakantie-naar-griekenland-terwijl-limburg-overstroomt-onbetamelijk/
https://www.ninefornews.nl/verschrikkelijk-vijf-piloten-van-jetblue-dood-waren-ze-geprikt/
https://www.ninefornews.nl/schok-in-amerika-zijn-afgelopen-week-meer-vaccindoden-gevallen-dan-coronadoden/
https://www.ninefornews.nl/canadese-arts-slaat-alarm-62-gevaccineerde-patienten-heeft-bloedstolsels-het-ergste-moet-nog-komen/
https://www.ninefornews.nl/youtube-snoert-coronakritische-hartchirurg-de-mond-en-verwijdert-zijn-video-wegens-medische-misleiding/
https://www.ninefornews.nl/waarschijnlijk-meer-dan-2-vaccinaties-nodig-voor-festival-krankzinnigheid-ten-top/
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 9 juli 2021 22:30  187

Niet meer dansen met Janssen: ‘Schandalige en
onnodige aanscherping van de
coronamaatregelen’

 8 juli 2021 17:30  19

Vrouw John McAfee claimt dat zijn dood in
‘doofpot’ wordt gestopt: ‘Ze hebben iets te
verbergen’

 6 juli 2021 22:15  248

Ruim 100 Kamerleden stemmen voor A-status
corona: ‘Dit is het failliet van de democratie’

 4 juli 2021 14:00  24

Medewerker verzorgingstehuis doet boekje
open: 15 bewoners gestorven na
coronavaccinatie

 29 juni 2021 11:55  67

Ivermectine: ‘WHO-hoofdwetenschapper
riskeert de doodstraf’

 28 juni 2021 06:00  81

Meeste mensen die nu sterven met corona zijn
gevaccineerd (maar volgens de media is dat
geen slecht teken)

https://www.ninefornews.nl/niet-meer-dansen-met-janssen-schandalige-en-onnodige-aanscherping-van-de-coronamaatregelen/
https://www.ninefornews.nl/vrouw-john-mcafee-claimt-dat-zijn-dood-in-doofpot-wordt-gestopt-ze-hebben-iets-te-verbergen/
https://www.ninefornews.nl/ruim-100-kamerleden-stemmen-voor-a-status-corona-dit-is-het-failliet-van-de-democratie/
https://www.ninefornews.nl/medewerker-verzorgingstehuis-doet-boekje-open-15-bewoners-gestorven-na-coronavaccinatie/
https://www.ninefornews.nl/ivermectine-who-hoofdwetenschapper-riskeert-de-doodstraf/
https://www.ninefornews.nl/meeste-mensen-die-nu-sterven-met-corona-zijn-gevaccineerd-maar-volgens-de-media-is-dat-geen-slecht-teken/
https://www.ninefornews.nl/niet-meer-dansen-met-janssen-schandalige-en-onnodige-aanscherping-van-de-coronamaatregelen/
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 24 juni 2021 15:00  116

Zet je schrap, de klimaatlockdowns komen
eraan

 23 juni 2021 21:25  71

Grote corona-uitbraak onder gevaccineerden in
woonzorgcentrum in Nijvel, 12 doden

 18 juni 2021 21:35  50

Italië: 4 keer meer doden door Pfizer-prik dan
AstraZeneca

 18 juni 2021 12:10  77

4 piloten British Airways in korte tijd overleden:
is er een link met de prik?
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https://www.ninefornews.nl/italie-4-keer-meer-doden-door-pfizer-prik-dan-astrazeneca/
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 16 juni 2021 12:30  40

Explosieve onthulling: 25.000 onverklaarbare
sterfgevallen sinds uitrol coronavaccin

 14 juni 2021 10:50  81

1500 medisch specialisten in brandbrief aan
Kamerleden: geef jonge kinderen geen

 Robin de Boer  18 juni 2021 06:00  51

Fins parlementslid: de overheid injecteert burgers
met gif vermomd als coronavaccins

Buitenland

Partij Wybren van Haga eist inzage in totsta…   
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experimenteel coronavaccin

 8 juni 2021 17:00  44

Filmpje: Marty vertelt hoe zijn moeder is
gestorven door de coronaprik, toont
autopsierapport

 5 juni 2021 06:00  75

Journaliste doet schokkende ontdekking:
overheid euthanaseert ouderen in ziekenhuizen
en zorgcentra

 28 mei 2021 13:00  107

Bekende BBC-presentatrice (44) gestorven aan
bloedstolsels na coronavaccin

 27 mei 2021 06:00  47

‘Ik weet gevoelsmatig zeker dat mijn broer er
nog was geweest zonder de vaccinatie’

 26 mei 2021 06:00  69

74-jarige Nederlandse vrouw overlijdt enkele
uren na Pfizer-vaccin

 22 mei 2021 17:30  94

Doof, blind, hersendood: WHO-
vaccinatiedatabase bevat 780.000 meldingen
met bijwerkingen
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 15 mei 2021 12:45  110

Ruim 10.000 sterfgevallen gemeld bij EMA na
coronaprik, Nederland bijna koploper

 12 mei 2021 06:00  106

Doden door coronavaccins: de cijfers wijzen op
een aankomende catastrofe

 11 mei 2021 11:20  107

Schadelijke bijwerkingen coronavaccins: ‘Wij
maken dagelijks mensen mee die acuut in nood
komen’

 10 mei 2021 13:00  62

Microbioloog Sucharit Bhakdi: ‘Coronaprik is
erger dan Russische roulette’

 10 mei 2021 06:00  96

Dominee (44) die coronavaccin promootte
sterft ‘onverwachts’ na tweede prik

 9 mei 2021 21:25  109

Onderzoek in Nederland naar sterfgevallen na
vaccinatie, hoorzittingen op 22 mei
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 7 mei 2021 15:00  96

Arts (48) die de spot dreef met
‘vaccinatieweigeraars’ sterft na tweede
coronaprik

 4 mei 2021 13:30  83

Holocaust-overlevende: overeenkomsten tussen
Tweede Wereldoorlog en coronabeleid ‘zeer
angstaanjagend’

 4 mei 2021 11:35  125

Toparts waarschuwt: coronaprik doodt grote
aantallen mensen

 21 april 2021 12:05  48

Familie van vrouw die stierf na AstraZeneca-
vaccin sleept fabrikant voor de rechter

 19 april 2021 11:55  44

Lijkschouwer: meeste coronadoden mogelijk
niet aan corona bezweken

 18 april 2021 06:00  130

De Jonge geeft toe dat AstraZeneca-vaccin linke
soep is
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 17 april 2021 12:00  129

Huisarts maakt 10 dagen na vaccinatie de
balans op: ‘Veilig? No way!’

 15 april 2021 13:30  67

Nieuwe cijfers: kwart coronasterfgevallen NIET
veroorzaakt door virus

 15 april 2021 11:35  93

Onderzoek naar 31 sterfgevallen na vaccinatie
in zorginstelling Noord-Holland: ‘Onderste
steen komt boven’

 14 april 2021 12:15  188

Rutte: bijwerkingen AstraZeneca-vaccin voor
60-minner mogelijk dodelijker dan corona

 12 april 2021 16:00  67

Duits medicijnagentschap houdt informatie
achter over ernstige bijwerkingen na
coronavaccinatie

 10 april 2021 06:00  120

Coronaprik kan tóch levensgevaarlijk zijn:
‘Hugo de Jonge, waar blijven de excuses?’
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 9 april 2021 12:40  94

Waarom stoppen we wel met AstraZeneca,
maar niet met andere vaccins? Die veroorzaken
ook bloedstolsels

 7 april 2021 18:00  99

Triest record met dodental na vaccinatie: nooit
eerder zoveel!

 4 april 2021 22:30  127

‘Ik begin te geloven dat mensen als Marion
Koopmans gevaarlijker zijn dan corona’

 3 april 2021 21:20  103

Fleur Agema wast Marion Koopmans de oren:
‘Vaccins zijn niet per definitie veilig!’

 3 april 2021 14:00  86

Kijk en leer: Wybren van Haga geeft GroenLinks
een lesje corona

 31 maart 2021 14:00  129

Ab Osterhaus noemt dodelijke bloedstolsels
door AstraZeneca-vaccin ‘bijwerkingen’:
‘Doorprikken!’
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Eerste ... « 5 6 7 8 9 » 10 ... Laatste

 25 maart 2021 14:00  62

‘Mijn oma van 93 is vanochtend overleden. Een
paar dagen na de tweede vaccinatie’

 24 maart 2021 11:50  88

‘De Jonge verspreidt zelf nepnieuws over
coronavaccins’

 22 maart 2021 19:00  35

Deze arts genas 5000 coronapatiënten met
hydroxychloroquine

 18 maart 2021 13:30  92

President Tanzania weigerde mee te gaan in
coronahysterie, nu is hij dood
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 14 maart 2021 06:00  45

Professor: ‘Deze vaccinaties moeten voor een
tribunaal’

 10 maart 2021 17:00  198

Nederlanders sterven bij bosjes na
coronavaccin: ‘Hang dit niet aan de grote klok’

 Robin de Boer  15 maart 2021 16:30  114

Meerdere sterfgevallen na vaccinatie: Italië stelt
onderzoek in naar AstraZeneca-baas

Buitenland

Duitse wetenschappers treffen ‘vreemde gif…_   
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 10 maart 2021 15:00  38

Dode arts: vriend en collega strijdt voor
waarheid over coronavaccinatie met
videoboodschap

 9 maart 2021 14:00  59

Arts: ‘Jullie worden zwaar voor de gek
gehouden!’

 8 maart 2021 15:00  50

Vaccinatie in Oostenrijk: verpleegster (49)
overleden, collega (35) keek dood in de ogen

 7 maart 2021 06:00  40

Chinese krant: ‘Westerse media moeten
sterfgevallen door Pfizer-vaccin onderzoeken’

 6 maart 2021 12:05  68

Nul griepgevallen vastgesteld deze winter: ‘Wat
een poppenkast leven we in’

 5 maart 2021 20:00  67

Klokkenluider: 25% bewoners Duits
verzorgingstehuis sterft na Pfizer-vaccin
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 5 maart 2021 14:00  70

Het coronavaccin van Ab Osterhaus: aap uit de
mouw?

 2 maart 2021 19:00  80

Waarom het aantal ‘nieuwe coronagevallen’
plotseling keldert

 25 februari 2021 12:20  85

Ongeruste huisarts: ‘Wat er nu gebeurt, druist
in tegen de artseneed en Code van Neurenberg’

 25 februari 2021 06:00  130

Zo reageert De Jonge op kritische vragen over
het coronavaccin

 23 februari 2021 16:00  62

Ruim 200 overledenen krijgen stempas: ‘Ook de
doden mogen stemmen’

 20 februari 2021 14:00  63

In dit Amersfoortse verzorgingstehuis zijn al 10
mensen overleden
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 17 februari 2021 19:00  61

Plotseling iedereen ziek: Oostenrijks
ambulancepersoneel valt uit na
coronavaccinatie

 17 februari 2021 14:00  106

Rechter die avondklok in stand hield en Jaap
van Dissel zijn oude bekenden van elkaar

 17 februari 2021 12:00  192

De Jonge tegen kinderen: ‘Je moet maatregelen
nemen, anders worden alle vaders en moeders
ziek’

 16 februari 2021 19:00  93

Stel je vrienden die het coronavaccin willen
deze 5 vragen

 13 februari 2021 14:30  91

Horrorverhaal: wereldwijd sterfgevallen en
besmettingen kort na prik

 12 februari 2021 06:00  81

Een patiënt van huisarts Bart van Tienen
overleed na Moderna-vaccin: ‘We moeten
stoppen’
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 11 februari 2021 14:00  71

Britse overheid publiceert schokkend rapport
over bijwerkingen coronavaccins

 9 februari 2021 11:50  99

Man sterft 25 minuten na coronaprik, maar
volgens Hugo de Jonge is er geen verband

 8 februari 2021 14:00  78

Schade door het coronavaccin: de crisis waar
niemand over praat

 7 februari 2021 06:00  41

45-jarige Italiaanse arts krijgt hartstilstand na
prik

 5 februari 2021 16:00  94

Rutte: geen uitzondering avondklok voor
ziekenbezoek. ‘Schrijnende situatie’

 5 februari 2021 06:00  96

Vernon Coleman: ‘Artsen die het coronavaccin
toedienen worden berecht als
oorlogsmisdadigers’
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 3 februari 2021 19:00  40

Cijfers Amerikaanse RIVM: 329 sterfgevallen na
coronavaccinatie

 3 februari 2021 14:00  115

Huisarts: ‘Corona hoort bij het leven, net als
griep’

 2 februari 2021 22:00  42

19-jarige belandt op IC na tweede dosis van
Pfizer-vaccin

 31 januari 2021 06:00  53

Artsen vaccinatiecentra vangen 5000 euro per
WEEK

 29 januari 2021 11:50  47

53 doden in Gibraltar: ‘Een massaslachting’
 26 januari 2021 11:30  90

Verpleegster verlamd na coronavaccin: ‘Hadden
we maar naar jullie geluisterd’
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 22 januari 2021 12:00  109

Man uit Heerenveen sterft vlak na
coronavaccinatie

 16 januari 2021 21:15  51

Topbankier Benjamin de Rothschild (57) sterft
plotseling

 16 januari 2021 12:50  42

Gezondheidsexperts doen oproep na
sterfgevallen in Noorwegen: geef coronavaccin
Pfizer niet aan ouderen

 15 januari 2021 16:00  81

Het komt steeds dichterbij: 10 Duitsers sterven
na coronavaccin

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=overlijden
https://www.ninefornews.nl/page/7/?zoeken=overlijden
https://www.ninefornews.nl/page/6/?zoeken=overlijden
https://www.ninefornews.nl/page/7/?zoeken=overlijden
https://www.ninefornews.nl/page/9/?zoeken=overlijden
https://www.ninefornews.nl/page/10/?zoeken=overlijden
https://www.ninefornews.nl/page/9/?zoeken=overlijden
https://www.ninefornews.nl/page/17/?zoeken=overlijden
https://www.ninefornews.nl/man-uit-heerenveen-sterft-vlak-na-coronavaccinatie/
https://www.ninefornews.nl/topbankier-benjamin-de-rothschild-57-sterft-plotseling/
https://www.ninefornews.nl/gezondheidsexperts-doen-oproep-na-sterfgevallen-in-noorwegen-geef-coronavaccin-pfizer-niet-aan-ouderen/
https://www.ninefornews.nl/het-komt-steeds-dichterbij-10-duitsers-sterven-na-coronavaccin/
https://www.ninefornews.nl/man-uit-heerenveen-sterft-vlak-na-coronavaccinatie/
https://www.ninefornews.nl/topbankier-benjamin-de-rothschild-57-sterft-plotseling/
https://www.ninefornews.nl/gezondheidsexperts-doen-oproep-na-sterfgevallen-in-noorwegen-geef-coronavaccin-pfizer-niet-aan-ouderen/
https://www.ninefornews.nl/het-komt-steeds-dichterbij-10-duitsers-sterven-na-coronavaccin/


8/30/2022 You searched for - NineForNews.nl

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=vaccindoden 1/8

 Home / Zoekresultaten voor: vaccindoden

Zoekresultaten voor: vaccindoden
vaccindoden Zoeken

 Robin de Boer  25 maart 2022 15:00  26

Patholoog waarschuwt voor hoge aantal niet-
gemelde vaccindoden

Corona

Deze begrafenisondernemer heeft 50 proce…   



https://www.ninefornews.nl/
https://www.ninefornews.nl/patholoog-waarschuwt-voor-hoge-aantal-niet-gemelde-vaccindoden/
https://www.ninefornews.nl/author/redactieninefornews/
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 18 december 2021 15:30  84

Arts over vaccindoden: ‘Er zijn aanwijzingen dat
aan nabestaanden sommen zwijggeld worden
geboden’

 23 juli 2021 16:00  57

Betrapt! Amerikaanse RIVM verwijdert
duizenden coronavaccindoden uit
bijwerkingendatabase

 18 juli 2021 21:25  45

WHO-klokkenluider: 18.000 gemelde
vaccindoden in Europa slechts fractie van het
werkelijke aantal

 15 juli 2021 18:00  74

Schok: in Amerika zijn afgelopen week meer
vaccindoden gevallen dan coronadoden

 1 juli 2021 18:30  52

Aantal vaccindoden in Amerika passeert 6000,
duizenden gevaccineerden opgenomen in
ziekenhuis

 26 juli 2022 18:00  84

Cardioloog over coronaprik: ‘Dit is erger dan
een oorlog’
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 9 juli 2022 14:30  67

Doodskisten voor kinderen worden in bulk
besteld: ‘In meer dan 30 jaar nooit gebeurd’

 7 juli 2022 18:00  147

Europarlementariër uit kritiek op
herinneringsuitnodiging voor coronaprikken:
‘Dit is misdadig’

 3 april 2022 06:00  61

Dit is episch: Australische senator geeft 9
minuten durende donderspeech over
vaccinatieschade

 5 november 2021 11:40  85

Bayer-bestuurder: ‘De mRNA-vaccins zijn een
voorbeeld van cellulaire gentherapie’

 4 november 2021 12:30  66

Baudet botst hard met De Jonge: ‘Wie
verspreidt hier dus fake news? Dit zijn gewoon
de feiten’

 14 september 2021 17:00  58

Zender roept op coronadoden te melden, krijgt
tienduizenden reacties over sterfgevallen na
prik
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Zoekresultaten voor: gestorven
gestorven Zoeken

 Robin de Boer  29 juli 2022 11:55  58

In Groot-Toronto zijn deze maand al 5 artsen
gestorven: wat is er aan de hand?

Corona

Raad van State wil avondklok en coronapas…_   
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 14 mei 2022 06:00  36

Speciaal adviseur van Bill Clinton die Epstein 7
keer uitnodigde in het Witte Huis gestorven

 25 januari 2022 15:00  59

Vader in tranen: Mijn 17-jarige zoon is
gestorven door de Pfizer-prik

 21 januari 2022 16:00  112

Forensisch patholoog: ‘Ik krijg lichamen op de
snijtafel die rechtstreeks door de vaccinatie zijn
gestorven’

 10 januari 2022 06:00  63

Verpleegster houdt tirade: ‘Iedereen die is
gestorven met corona is vermoord’

 19 oktober 2021 06:00  78

Volledig gevaccineerde oud-minister Colin
Powell gestorven aan corona

 29 augustus 2021 06:00  69

Ex-legerarts doet boekje open: ‘Er zijn meer
soldaten gestorven door de prik dan covid’
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 7 juli 2021 17:00  34

6 volledig gevaccineerde mensen gestorven aan
‘corona’ in één van de meest gevaccineerde
landen

 4 juli 2021 14:00  24

Medewerker verzorgingstehuis doet boekje
open: 15 bewoners gestorven na
coronavaccinatie

 25 juni 2021 22:05  32

Peter McCullough & klokkenluiders CDC: 50.000
Amerikanen gestorven door coronaprikken

 8 juni 2021 17:00  44

Filmpje: Marty vertelt hoe zijn moeder is
gestorven door de coronaprik, toont
autopsierapport

 28 mei 2021 13:00  107

Bekende BBC-presentatrice (44) gestorven aan
bloedstolsels na coronavaccin

 27 april 2021 06:00  49

Bekende beveiligingsonderzoeker gestorven.
Onlangs kreeg hij de coronaprik
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 29 december 2020 17:00  48

Journaliste: ‘Slechts 377 gezonde mensen
onder de 60 gestorven aan corona’

 26 oktober 2020 19:00  42

Paniek in de tent: 48 mensen gestorven na
griepprik

 2 oktober 2020 06:00  35

Wanhopige arts: In week tijd ‘3 kinderen
gestorven door mondkapjes’

 29 september 2020 19:00  26

Twee 13-jarige kinderen ‘gestorven door
mondkapje’: ‘Dit is moord’

 7 februari 2020 06:00  18

Wat Verhofstadt hier doet, is misselijkmakend!
In Thüringen is de democratie gestorven

 12 augustus 2019 12:00  15

Epstein is de zoveelste goede bekende van de
Clintons die onder mysterieuze omstandigheden
is gestorven. Bekijk hier de hele lijst
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 19 juni 2019 07:30  12

Heel veel mensen zijn zonder reden een
onbeschrijflijk afschuwelijke dood gestorven.
Nieuwe onthullingen over organenoogst

 13 maart 2019 07:30  29

‘Vertrouwelijk’ document onthult dat 36
kinderen zijn gestorven door vaccin. Hebben we
nog meer bewijs nodig dat vaccins schadelijk
zijn?

 3 maart 2019 07:30  14

Mijn zoon is gestorven door het HPV-vaccin.
Moeder van overleden tiener spreekt zich uit

 11 januari 2019 07:30  10

Gelekt vertrouwelijk document onthult dat 36
kinderen zijn gestorven na dit veelgebruikte
vaccin

 3 januari 2019 19:00  20

Journaliste (26), luis in de pels van de Deep
State, op mysterieuze wijze gestorven

 10 maart 2017 17:00  33

Schokkend onderzoek: Brein lijkt actief te
blijven nadat mensen zijn gestorven

 23 februari 2017 15:00  11

In drie maanden tijd vijf Russische diplomaten
gestorven onder verdachte omstandigheden

 15 september 2015 07:30  0

Studie: Geesten zijn vaak mannen die een
gewelddadige dood zijn gestorven

 18 september 2014 19:00  39

https://www.ninefornews.nl/mensen-reden-afschuwelijke-dood/
https://www.ninefornews.nl/vertrouwelijk-document-gestorven-vaccin/
https://www.ninefornews.nl/zoon-gestorven-hpv-vaccin-moeder/
https://www.ninefornews.nl/gelekt-vertrouwelijk-document-vaccin/
https://www.ninefornews.nl/journaliste-luis-deep-state-gestorven/
https://www.ninefornews.nl/brein-actief-blijven-mensen-gestorven/
https://www.ninefornews.nl/vijf-russische-diplomaten-gestorven/
https://www.ninefornews.nl/studie-geesten-zijn-veelal-mannen-die-een-gewelddadige-dood-zijn-gestorven/
https://www.ninefornews.nl/tientallen-syrische-kinderen-gestorven-door-vaccin-tegen-mazelen/
https://www.ninefornews.nl/mensen-reden-afschuwelijke-dood/
https://www.ninefornews.nl/vertrouwelijk-document-gestorven-vaccin/
https://www.ninefornews.nl/zoon-gestorven-hpv-vaccin-moeder/
https://www.ninefornews.nl/gelekt-vertrouwelijk-document-vaccin/
https://www.ninefornews.nl/journaliste-luis-deep-state-gestorven/


8/30/2022 You searched for - NineForNews.nl

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=gestorven 6/13

Tientallen Syrische kinderen gestorven door
vaccin tegen mazelen

 30 augustus 2022 06:00  147

Er is iets vreemds aan de hand met het
oversterftecijfer

 26 augustus 2022 06:00  119

Nieuw Brits onderzoek: het ziet er niet goed uit
voor de gevaccineerden

 24 augustus 2022 16:00  54

Nederlandse journalist aanwezig bij afscheid
van Daria Doegina: ‘Hoelang moet deze
waanzin nog doorgaan?’

 19 augustus 2022 13:30  65

Weet je hoeveel mensen door hun overheid zijn
gedood met de coronaprikken?

 18 augustus 2022 11:00  159

Chauffeur van Arriva luistert in de bus naar
Karel van Wolferen, media maken er een drama
van
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 16 augustus 2022 16:30  105

Plots doodgaan is vanaf nu in strijd met de
richtlijnen van Facebook

 15 augustus 2022 06:00  66

Subklinische myocarditis: de stille moordenaar
die onder de radar is gebleven

 12 augustus 2022 12:30  81

Canadese artsen sterven bij bosjes: waar ligt
het aan? Videospelletjes? Middagdutjes?

 11 augustus 2022 10:30  8

Is de natuur in groot gevaar? – Channeling 11-
08-2022
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 Robin de Boer  10 augustus 2022 13:00  72

‘Coronashock’: veruit de meeste coronadoden zijn
geen coronadoden

Corona

Deze begrafenisondernemer heeft 50 proce…   



https://www.ninefornews.nl/
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 4 augustus 2022 15:00  63

Zweedse arts slaat alarm over agressieve en
zeldzame kankers na ‘coronavaccinatie’

 26 juli 2022 18:00  84

Cardioloog over coronaprik: ‘Dit is erger dan
een oorlog’

 25 juli 2022 13:30  96

Uitvaartverzorgers kampen met nieuw
fenomeen: ‘Het gaat maar door’

 23 juli 2022 15:30  90

‘Onbekende doodsoorzaak’ is inmiddels de
grootste killer: wat gebeurt hier in
vredesnaam?

 20 juli 2022 06:00  80

Bekende spoedarts overlijdt plotseling tijdens
het hardlopen: ‘Niets te zien hier’

 29 juni 2022 18:00  76

Nieuw onderzoek laat zien dat coronavaccins
een ramp zijn: 750.000 doden en 30 miljoen
letselgevallen in VS
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 25 juni 2022 16:00  143

Het ‘nieuwe normaal’: jonge mensen sterven
aan lopende band in hun slaap

 19 juni 2022 14:30  49

Gepensioneerde neurochirurg over
coronavaccin: ‘Dit is een geplande menselijke
ramp van Bijbelse proporties’

 17 juni 2022 18:00  62

Patholoog: dit is waarom mensen dood
neervielen in vaccinatiecentra

 14 juni 2022 20:50  66

Oekraïense leger bestookt kraamziekenhuis
met ‘onze’ wapens terwijl vrouwen bevallen

 12 juni 2022 14:00  76

Journalist gooit knuppel in het hoenderhok:
‘Onze overheid probeert ons te vermoorden’

 8 juni 2022 13:00  66

Verontrustende trend: in Australië, waar bijna
iedereen gevaccineerd is, piekt de sterfte
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 30 mei 2022 06:00  127

Vaccinatiecampagne Nieuw-Zeeland loopt uit
op drama, artsen luiden noodklok in open brief

 22 mei 2022 11:35  60

Hardloper zakt in elkaar na halve marathon en
sterft, 15 anderen belanden in ziekenhuis

 20 mei 2022 11:05  63

Alarmerende geluiden uit de zorg: ‘Dit hebben
wij nog nooit gezien’

 17 mei 2022 12:30  228

Professor: ‘Iedereen die een mRNA-prik krijgt,
sterft binnen 3 tot 5 jaar’

 11 mei 2022 11:10  40

Europarlementariër slaat alarm over plannen
van ‘sociopaten en psychopaten’ die EU
besturen

 9 mei 2022 06:00  67

Onthutsende cijfers uit Canada: 99,6% van de
overleden coronapatiënten was gevaccineerd
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 8 mei 2022 21:55  84

Australische senator laaiend: ‘Hoe denken jullie
hier in vredesnaam mee weg te komen?’

 6 mei 2022 18:00  85

20 jaar na de moord op Pim Fortuyn: ‘Het was
een geniaal complot’

 21 april 2022 21:05  56

Zelenski-criticus raakt vermist in Oekraïne: wat
is er gebeurd met Gonzalo Lira? ‘We vrezen het
ergste’

 14 april 2022 16:00  48

2016: Dodelijk virus ontsnapt uit Amerikaans
lab in Oekraïne en richt ravage aan

 13 april 2022 13:00  150

Arts komt met wereldschokkende theorie: is
corona slangengif dat wordt verspreid via
drinkwater en vaccins?

 11 april 2022 14:30  59

Epidemioloog trekt aan de bel: coronaprik
‘maakt meer slachtoffers dan oorlog’
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 9 april 2022 21:40  55

Honderden topsporters in elkaar gezakt op het
veld, overleden aan mysterieuze hartproblemen

 7 april 2022 14:30  57

Triest record: al meer dan 1000 sporters in
elkaar gezakt, veel doden

 4 april 2022 12:00  114

Wat er niet klopt aan de ‘massaslachting in
Boetsja’

 3 april 2022 12:10  68

Zo kwam Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins
(50) waarschijnlijk aan zijn einde

 28 maart 2022 17:30  90

‘Dit is de grootste killer, dit is de grootste
cover-up uit de menselijke geschiedenis’

 28 maart 2022 11:20  93

Kerngezonde Belgische eliterenner (28) zakt in
elkaar en sterft na hartaanval
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 25 maart 2022 15:00  26

Patholoog waarschuwt voor hoge aantal niet-
gemelde vaccindoden

 23 maart 2022 22:05  78

Epidemioloog doet boekje open: Pfizer bood me
1 miljoen zwijggeld en ik zei ‘nee’

 22 maart 2022 17:00  85

Gevaccineerden hebben 500 procent meer kans
om een hartaanval te krijgen, zegt Pfizer-
onderzoek

 22 maart 2022 10:55  141

President Biden laat de wereld weten: ‘De
Nieuwe Wereldorde komt eraan’

 14 maart 2022 18:00  49

Klinisch onderzoek Pfizer: het vaccin doodde
meer mensen dan de placebo

 14 maart 2022 13:30  56

Er worden zoveel gevaccineerde kinderen
behandeld voor leukemie dat er een tekort aan
bedden is
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 Robin de Boer  14 maart 2022 11:55  50

Wat is er echt aan de hand in Oekraïne?
Buitenland

‘Wat is een koning nog waard als hij nu niet…_   
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 9 maart 2022 12:30  69

Geen complottheorie meer: Amerikaanse
onderminister geeft bestaan biolabs in Oekraïne
toe

 8 maart 2022 11:35  58

Journalist vanuit Oost-Oekraïne: Hierom zijn de
mensen enorm dankbaar dat Rusland eindelijk
iets doet

 14 februari 2022 18:00  89

Kijk: Europarlementslid vergelijkt
coronavaccinmakers in speech met
‘gewetenloze maffia’

 14 februari 2022 11:50  56

Balsemer spreekt zich voor het eerst uit: 93%
overlijdens het gevolg van vaccin

 29 januari 2022 12:30  78

Schokkend interview: balsemers ontdekken
vreemde, rubberachtige proppen in lichamen
van geprikte mensen

 28 januari 2022 14:30  70

Waarom demoniseren we snottebellen, maar
normaliseren we myocarditis en hartaanvallen?

https://www.ninefornews.nl/geen-complottheorie-meer-amerikaanse-onderminister-geeft-bestaan-biolabs-in-oekraine-toe/
https://www.ninefornews.nl/journalist-vanuit-oost-oekraine-hierom-zijn-de-mensen-enorm-dankbaar-dat-rusland-eindelijk-iets-doet/
https://www.ninefornews.nl/kijk-europarlementslid-vergelijkt-coronavaccinmakers-in-speech-met-gewetenloze-maffia/
https://www.ninefornews.nl/balsemer-spreekt-zich-voor-het-eerst-uit-93-overlijdens-het-gevolg-van-vaccin/
https://www.ninefornews.nl/schokkend-interview-balsemers-ontdekken-vreemde-rubberachtige-proppen-in-lichamen-van-geprikte-mensen/
https://www.ninefornews.nl/waarom-demoniseren-we-snottebellen-maar-normaliseren-we-myocarditis-en-hartaanvallen/
https://www.ninefornews.nl/geen-complottheorie-meer-amerikaanse-onderminister-geeft-bestaan-biolabs-in-oekraine-toe/
https://www.ninefornews.nl/journalist-vanuit-oost-oekraine-hierom-zijn-de-mensen-enorm-dankbaar-dat-rusland-eindelijk-iets-doet/
https://www.ninefornews.nl/kijk-europarlementslid-vergelijkt-coronavaccinmakers-in-speech-met-gewetenloze-maffia/
https://www.ninefornews.nl/balsemer-spreekt-zich-voor-het-eerst-uit-93-overlijdens-het-gevolg-van-vaccin/
https://www.ninefornews.nl/schokkend-interview-balsemers-ontdekken-vreemde-rubberachtige-proppen-in-lichamen-van-geprikte-mensen/
https://www.ninefornews.nl/waarom-demoniseren-we-snottebellen-maar-normaliseren-we-myocarditis-en-hartaanvallen/


8/30/2022 You searched for - Page 3 of 12 - NineForNews.nl

https://www.ninefornews.nl/page/3/?zoeken=gestorven 3/13

 25 januari 2022 10:30  28

Bestaan engelen en zo ja, wat doen ze? –
Channeling 25-01-2022

 22 januari 2022 14:00  87

Kroatische Europarlementariër windt er geen
doekjes om: ‘Verplichte vaccinatie betekent de
doodstraf’

 22 januari 2022 06:00  63

Van de 140.000 ‘coronadoden’ in Engeland en
Wales stierven er 6183 AAN corona

 18 januari 2022 06:00  50

Nobelprijswinnaar in Luxemburgs parlement:
‘Het vaccin is gif en doodt mensen’

 14 januari 2022 16:30  67

Italiaanse onderzoeker dood gevonden na
ontdekking over ‘nano-apparaatjes’ in
coronaprik

 5 januari 2022 15:30  60

946.000 mensen kregen ernstige bijwerkingen
of stierven na coronavaccinatie: ‘Dit is pas het
begin’
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 5 januari 2022 12:30  70

Corona-klokkenluider vertelt over
huiveringwekkende ervaring in het ziekenhuis

 29 december 2021 06:00  107

Huisarts uit kritiek: ‘Gaan we de bevolking
dwingen om zich meermaals per jaar te laten
vaccineren tegen verkoudheid?’

 28 december 2021 12:00  90

Vrouw van dominee: sinds de uitrol van het
vaccin begeleidt hij de ene na de andere
begrafenis

 26 december 2021 14:00  98

Uitvaartondernemer maakt balans op na 22
maanden en zit met veel vraagtekens

 26 december 2021 12:40  89

In de afgelopen 5 dagen zijn 3 voetballers
overleden aan een hartaanval

 22 december 2021 16:30  80

‘Schokkend aantal’ gevaccineerden belandde in
ziekenhuis door hartritmestoornis
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 9 december 2021 14:00  80

Minstens 69 sporters zakten in oktober in
elkaar, meerdere sterfgevallen

 8 december 2021 15:00  61

‘Huiveringwekkend interview’: Internist Peter
McCullough legt uit hoe gevaarlijk de vaccins
werkelijk zijn

 8 december 2021 12:00  77

Vaccindeskundige Geert Vanden Bossche: het is
‘absoluut absurd’ om mensen boosters te geven

 5 december 2021 15:30  84

Meer dan 120 kinderen belanden in het
ziekenhuis na Pfizer-prik: ‘We gaan door met
vaccineren’

 26 november 2021 13:30  66

Nieuw onderzoek: meer kans op hartaanval na
mRNA-coronavaccin – ‘Zeer zorgwekkend’

 24 november 2021 16:00  86

Er liggen nu méér 80-plussers met corona in het
ziekenhuis dan vóór de start van de
vaccinatiecampagne
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 18 november 2021 18:00  45

Legerarts: op een ochtend moest ik 3 van de 3
piloten aan de grond houden vanwege
vaccinatieschade

 4 november 2021 22:00  100

Drama in Duitsland: jongen (12) sterft twee
dagen na tweede Pfizer-vaccin

 4 november 2021 12:30  66

Baudet botst hard met De Jonge: ‘Wie
verspreidt hier dus fake news? Dit zijn gewoon
de feiten’

 4 november 2021 06:00  149

Baudet confronteert De Jonge met
onwelgevallige cijfers: ‘Let je op, Hugo?!’

 26 oktober 2021 21:30  96

FVD eist opheldering over enorme toename
sterfgevallen sinds start vaccinatiecampagne

 15 oktober 2021 13:00  24

In Taiwan zijn inmiddels meer mensen
overleden na vaccinatie dan door corona

https://www.ninefornews.nl/legerarts-op-een-ochtend-moest-ik-3-van-de-3-piloten-aan-de-grond-houden-vanwege-vaccinatieschade/
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 27 september 2021 11:45  60

Europarlementariër doet dringende oproep:
‘Stop met dit experiment op mensen’

 14 september 2021 06:00  54

Vader wiens zoon overleed na Pfizer-prik
gecensureerd door Facebook

 3 september 2021 16:00  36

Uitspraak arts doet stof opwaaien: 80%
‘covidsterfgevallen’ niet het gevolg van covid

 26 augustus 2021 21:30  104

Felle kritiek op journalist die covidregels in
Nederland te slap vindt: ‘Angsthaas’

 26 augustus 2021 15:30  57

BBC-presentatrice overleden door AstraZeneca-
prik, journalist in ziekenhuis na Pfizer

 26 augustus 2021 12:00  40

Advocaat klaagt overheid aan: ‘Ze doden
baby’s, ze doden iedereen’
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 25 april 2021 12:10  51

Drama: 5 maanden oude baby sterft nadat
moeder Pfizer-vaccin krijgt

 21 april 2021 12:05  48

Familie van vrouw die stierf na AstraZeneca-
vaccin sleept fabrikant voor de rechter

 Robin de Boer  25 april 2021 21:35  56

Indiase gezondheidsambassadeur sterft 2 dagen na
coronavaccin

Buitenland

Er is iets vreemds aan de hand met het ove…_   
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 20 april 2021 11:30  92

Hartverscheurend: 2-jarig meisje sterft na
coronavaccin Pfizer

 17 april 2021 12:00  129

Huisarts maakt 10 dagen na vaccinatie de
balans op: ‘Veilig? No way!’

 15 april 2021 13:30  67

Nieuwe cijfers: kwart coronasterfgevallen NIET
veroorzaakt door virus

 14 april 2021 20:45  139

Arts haalt uit naar Klaus Schwab in discussie
over vaccineren: ‘Over mijn lijk’

 14 april 2021 16:30  105

Duitse advocate doet zeer dringende oproep:
‘Word eens wakker uit je corona-coma!’

 12 april 2021 06:00  59

Longarts waarschuwt: coronapatiënten sterven
door verkeerde behandeling!
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 10 april 2021 12:25  71

Het ‘piept en kraakt’ op de Nederlandse IC’s en
dus sturen we 43 artsen en verpleegkundigen
naar Curaçao

 7 april 2021 18:00  99

Triest record met dodental na vaccinatie: nooit
eerder zoveel!

 5 april 2021 16:00  70

Zo. Gouverneur Florida ondertekent decreet:
vaccinatiepaspoorten verboden, coronaprik
vrijwillig

 12 maart 2021 16:30  118

Gates-insider: ‘Vaccinatie verandert virus in
ontembaar monster!’

 7 maart 2021 12:15  71

Leugens mainstream media over
hydroxychloroquine hebben duizenden levens
gekost

 5 maart 2021 20:00  67

Klokkenluider: 25% bewoners Duits
verzorgingstehuis sterft na Pfizer-vaccin
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 5 maart 2021 06:00  108

Vaccindeskundige zendt noodsignaal uit:
‘coronavaccins zijn buitengewoon gevaarlijk’

 1 maart 2021 14:30  46

De coronacijfers in perspectief: ‘Waarschuwing,
dit is een schokkend filmpje’

 26 februari 2021 19:00  61

Er woedt een (des)informatieoorlog over het
coronavaccin

 13 februari 2021 14:30  91

Horrorverhaal: wereldwijd sterfgevallen en
besmettingen kort na prik

 9 februari 2021 11:50  99

Man sterft 25 minuten na coronaprik, maar
volgens Hugo de Jonge is er geen verband

 8 februari 2021 14:00  78

Schade door het coronavaccin: de crisis waar
niemand over praat
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 7 februari 2021 16:00  70

Huisarts Rob Elens is bezorgd over
bijwerkingen coronavaccins: ‘Moeten we niet te
licht over denken’

 5 februari 2021 19:00  98

Wereldwijd staan mensen op. Zij houden niet
langer hun mond

 5 februari 2021 06:00  96

Vernon Coleman: ‘Artsen die het coronavaccin
toedienen worden berecht als
oorlogsmisdadigers’

 29 januari 2021 11:50  47

53 doden in Gibraltar: ‘Een massaslachting’

 27 januari 2021 17:30  115

Zorgmedewerker Tim sterft na tweede dosis
coronavaccin, onderzoek gaande

 19 januari 2021 14:00  33

2 mensen in India overleden na coronavaccin:
‘Voor sommigen te riskant’

https://www.ninefornews.nl/huisarts-rob-elens-is-bezorgd-over-bijwerkingen-coronavaccins-moeten-we-niet-te-licht-over-denken/
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 14 januari 2021 20:00  49

75-jarige vrouw levenloos gevonden na tweede
dosis coronavaccin

 14 januari 2021 14:00  33

Expert weet het zeker: ‘Deze arts stierf door de
coronaprik’

 6 januari 2021 20:00  52

In IJsland zijn 3 mensen overleden na het
coronavaccin

 5 januari 2021 21:45  69

Zorgmedewerker die 2 dagen na coronavaccin
overleed ‘was kerngezond’

 2 januari 2021 12:25  127

Honderden mensen besmet met corona na
Pfizer-vaccin

 1 januari 2021 14:00  70

Vrouw gearresteerd wegens filmen in leeg
ziekenhuis
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Eerste ... « 3 4 5 6 7 » 10 ... Laatste

 31 december 2020 06:00  60

Hoogste oversterfte sinds Tweede
Wereldoorlog? ‘Puur fake news’

 30 december 2020 16:00  64

Zwitsers kanton: persoon overleden na
coronavaccin van Pfizer

 21 december 2020 19:00  65

Hoe Wit-Rusland de lockdown-leugen
ontmaskert

 9 december 2020 12:15  107

2 proefpersonen voor Pfizerprik overleden
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 1 december 2020 14:00  29

Johns Hopkins-studie: corona heeft vrijwel
geen effect op sterfte (na 5 dagen verwijderd)

 5 november 2020 16:00  68

Verpleegster neemt publiekelijk ontslag: ‘Dit
gebeurt er echt in de ziekenhuizen’

 Robin de Boer  4 december 2020 11:45  46

Priester overlijdt plotseling na test coronavaccin
Moderna

Buitenland

Deze begrafenisondernemer heeft 50 proce…   
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 3 november 2020 12:25  56

Ophef over ‘coronakampen’ in Nieuw-Zeeland:
‘Dit is beangstigend’

 1 november 2020 14:00  55

‘Corona-experts baseren zich op 3 feiten die
niet kloppen’

 29 oktober 2020 14:00  21

Onthuld: ziekenhuizen telden hartaanvallen als
coronadoden

 23 oktober 2020 19:00  27

Artsen maken zich grote zorgen over
mondkapjes op school: ‘Ingrijpende bedreiging’

 22 oktober 2020 06:00  19

Tv-boegbeeld: ‘Corona is nooit een pandemie
geweest’

 21 oktober 2020 14:00  20

Na 10 jaar 10.000 meldingen over bijwerkingen
Mexicaanse griepvaccin
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 12 oktober 2020 14:00  25

‘M’n tante overleed na een hartinfarct. Ze kreeg
gewoon het stempel corona’

 9 oktober 2020 11:45  40

WHO bevestigt (per ongeluk) dat corona niet
gevaarlijker is dan griep

 1 oktober 2020 19:00  25

Singer-songwriter heeft oplossing voor
pandemie: ‘Zet je tv uit’

 27 september 2020 17:00  43

David Icke zet Londen op stelten: ‘Doe je
mondkapje af! Vrijheid!’

 27 september 2020 12:15  27

Duitse arts opgepakt bij groot coronaprotest in
Londen: ‘Wat is hier in hemelsnaam aan de
hand?’

 26 september 2020 21:15  33

38 coronadoden in één dag, maar niet heus:
‘Schandalig dit’

https://www.ninefornews.nl/mn-tante-overleed-na-een-hartinfarct-ze-kreeg-gewoon-het-stempel-corona/
https://www.ninefornews.nl/who-bevestigt-per-ongeluk-dat-corona-niet-gevaarlijker-is-dan-griep/
https://www.ninefornews.nl/singer-songwriter-heeft-oplossing-voor-pandemie-zet-je-tv-uit/
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 22 september 2020 19:00  17

Code rood voor Rotterdam? De ontnuchterende
cijfers op een rij

 10 september 2020 17:00  15

Fabrikant van ‘ons’ coronamedicijn stopt 249
sterfgevallen in doofpot

 7 september 2020 06:00  16

Duizenden protesteren in Kroatië: ‘Doe je
mondkapje AF en zet de tv UIT’

 1 september 2020 19:00  13

Wat een baas: Italiaanse burgemeester
VERBIEDT mondkapjes

 1 september 2020 17:00  23

‘314 Nederlanders overleden puur en alleen
door corona. Daar is al deze nonsens voor
opgebouwd’

 27 augustus 2020 19:00  26

Heeft de Gates Foundation honderdduizenden
meisjes gesteriliseerd in India?
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 27 augustus 2020 06:00  17

George Floyd stierf waarschijnlijk aan
overdosis, concludeert lijkschouwer

 21 augustus 2020 17:00  19

Verpleegster laat zich uit over lege
ziekenhuizen: ‘Dit is schandalig’

 18 augustus 2020 17:00  20

Madrid is wakker: Duizenden betogers ‘willen
het virus zien’

 17 augustus 2020 17:00  14

Zelfs de zomergriep is nu dodelijker dan corona

 15 augustus 2020 15:00  38

Rutte: Wit-Rusland is dictatuur die vreedzame
protesten de kop indrukt. Het lijkt Nederland
wel

 11 augustus 2020 14:00  23

Politiecommissaris doet mee met
coronaprotest: ‘Nooit sprake geweest van
epidemie’
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 8 augustus 2020 17:15  40

Zweedse arts kondigt aan: ‘Corona is voorbij in
Zweden’

 31 juli 2020 17:00  19

Wanhopige Marokkaanse vrouw: ‘Ze testen
coronavaccins op ons. Ze hebben mijn vader
vermoord’

 29 juli 2020 06:00  16

De vader van Lena overleed aan alzheimer.
Waarom de arts Covid-19 opgaf als
doodsoorzaak

 27 juli 2020 14:00  39

5 mensen STERVEN bij test coronavaccin in
Oekraïne

 21 juli 2020 19:00  12

Presentator zegt waar het op staat: ‘Dit kun je
toch geen pandemie noemen?’

 17 juli 2020 19:30  12

Ben jij ook een moderne slaaf, zonder het te
weten?
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Eerste ... « 4 5 6 7 8 » 10 ... Laatste

 4 juli 2020 22:05  19

Afrikanen protesteren tegen tests met ‘ons’
coronavaccin: ‘Bill Gates, wij zijn niet jouw
proefkonijnen’

 3 juli 2020 14:00  17

Lijkschouwer schokt wereld: ‘Er is niemand
overleden door het coronavirus’

 26 juni 2020 15:00  16

Schokkende cijfers over het aantal dode
vleermuizen door windmolens

 16 juni 2020 12:45  29

Ernst Jansz in brandbrief: ‘Willen wij in zo’n
land leven? Hier word ik dus verdrietig van’
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Zoekresultaten voor: gestorven
gestorven Zoeken

 24 augustus 2021 06:00  63

Schokkend item over prikschade en doden: dit
zijn de belangrijkste cijfers

 22 augustus 2021 16:30  53

Oud-Europarlementariër fel tegen prikken van
kinderen: ‘Over mijn lijk’

 Robin de Boer  25 augustus 2021 13:30  79

Psychiater doet oproep om sterfgevallen na inenting
te melden en krijgt meer dan 7600 reacties

Buitenland

Partij Wybren van Haga eist inzage in totsta…_   
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 22 augustus 2021 15:00  84

Apotheken krijgen opdracht om géén
medicijnen te verstrekken die covid bestrijden:
‘Dit is schandalig’

 16 augustus 2021 11:15  91

IC-verpleegkundige klapt uit de school: ‘Jullie
worden voorgelogen’

 14 augustus 2021 17:00  64

Grote rechtszaak! Advocaat: 45.000 mensen
stierven binnen 72 uur na de prik

 13 augustus 2021 16:30  140

Advocaat luidt noodklok over sterfgevallen na
prik: ‘Deze geluiden moeten naar buiten komen’

 8 augustus 2021 13:30  69

Kijk: Arts-assistent onthult hoe er wordt
gesjoemeld met de coronacijfers

 4 augustus 2021 18:30  26

Invloedrijke krant: ‘Bijna helft recente Britse
coronadoden was gevaccineerd’
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 4 augustus 2021 12:55  112

Duitse hoofdpatholoog voert 40 autopsies uit
op gevaccineerden en slaat alarm

 25 juli 2021 15:30  80

Ingeënt IJsland: 75 procent nieuwe
‘besmettingen’ bij gevaccineerden,
versoepelingen teruggedraaid

 23 juli 2021 16:00  57

Betrapt! Amerikaanse RIVM verwijdert
duizenden coronavaccindoden uit
bijwerkingendatabase

 21 juli 2021 21:50  45

Aantal overlijdens na coronavaccinatie vliegt
omhoog in Amerika: +6000

 20 juli 2021 14:30  32

Uitvinder mRNA-vaccin: ik riskeer ‘vermoord te
worden’ omdat ik me uitspreek tegen
experimentele coronaprik

 19 juli 2021 22:00  61

Klokkenluider: 45.000 doden door
coronavaccins, rechtszaak tegen overheid
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 19 juli 2021 12:30  54

Verschrikkelijk: vijf piloten van JetBlue dood –
waren ze geprikt?

 19 juli 2021 06:00  46

Amerikaanse RIVM: meer dan 99%
coronadoden had onderliggende aandoeningen

 18 juli 2021 21:25  45

WHO-klokkenluider: 18.000 gemelde
vaccindoden in Europa slechts fractie van het
werkelijke aantal

 18 juli 2021 06:00  75

Aantal volledig gevaccineerde Schotten dat
opgenomen wordt in ziekenhuizen schiet
omhoog

 13 juli 2021 13:00  65

Mysterie: 3 presidenten sterven nadat ze
weigeren coronavaccins te verspreiden

 10 juli 2021 06:00  58

Italiaanse neurochirurg die slachtoffer
coronavaccin opereerde: ‘Dit heb ik nog nooit
gezien’

https://www.ninefornews.nl/verschrikkelijk-vijf-piloten-van-jetblue-dood-waren-ze-geprikt/
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 1 juli 2021 18:30  52

Aantal vaccindoden in Amerika passeert 6000,
duizenden gevaccineerden opgenomen in
ziekenhuis

 28 juni 2021 18:30  42

Rechtbank in Portugal: slechts 0,9% van
‘coronadoden’ bezweek aan corona

 28 juni 2021 06:00  81

Meeste mensen die nu sterven met corona zijn
gevaccineerd (maar volgens de media is dat
geen slecht teken)

 27 juni 2021 16:00  60

Miljardair verspreidt flyers waarin hij
waarschuwt voor gevaren coronavaccins, krijgt
mediastorm over zich heen

 23 juni 2021 06:00  83

Alarmerende sterfte onder gevaccineerde
piloten: ‘Deze mensen zijn tikkende
tijdbommen’

 21 juni 2021 11:30  65

13-jarige Jacob valt 3 dagen na tweede Pfizer-
prik dood neer
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 18 juni 2021 12:10  77

4 piloten British Airways in korte tijd overleden:
is er een link met de prik?

 15 juni 2021 18:30  58

Autopsie onthult: spike-eiwitten komen na
coronavaccinatie in vrijwel ELK orgaan terecht

 7 juni 2021 06:00  45

Coronasterfte keldert nadat deze wereldstad
ivermectine inzet

 6 juni 2021 06:00  57

Vice-president bij softwaregigant Oracle sterft
aan ‘corona’ na tweede vaccinatie

 3 juni 2021 12:15  57

Vooraanstaande arts: ‘Het coronavaccin is een
verschrikkelijk biowapen’

 2 juni 2021 13:00  26

Vrouw (35) sterft aan bloedprop veroorzaakt
door AstraZeneca-vaccin
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Eerste ... « 2 3 4 5 6 » 10 ... Laatste

 29 mei 2021 13:00  40

Nieuw rapport: meer dan 10.000 volledig
gevaccineerde patiënten kregen corona

 12 mei 2021 06:00  106

Doden door coronavaccins: de cijfers wijzen op
een aankomende catastrofe

 11 mei 2021 06:00  38

Bijna derde van recente coronadoden niet
veroorzaakt door virus

 9 mei 2021 14:30  91

Gouverneur Florida is klaar met corona en
sleept Amerikaanse RIVM voor de rechter

Populair Recent Reacties

Verpleegster OLVG zwijgt niet langer: ‘Hoeveel bewijs dat het foute boel is moet er nog komen?’
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Rapport: Doodskistenmaker vreest dat bulkbestellingen van
doodskisten in kinderformaat een teken zijn van dreigende...

 Frontnieuws - juli 9, 2022 3

Representatieve enquête onthult niet o�cieel geregistreerd
aantal: 750.000 vaccindoden en 5 miljoen zijn
arbeidsongeschikt!

 Frontnieuws - juli 1, 2022 8

Ook in Italië stapelen de vaccindoden zich op – 100
“plotselinge” sterfgevallen in slechts...

 Frontnieuws - juni 24, 2022 11

De reden waarom het zo stil werd rond de patholoog die de
vaccindoden onderzocht

 Frontnieuws - juni 15, 2022 7

CDC waarschuwt dat tegen Kerstmis elke week 15.000
Amerikanen zullen sterven; maar het zijn...

 Frontnieuws - december 18, 2021 6

Vaccindoden stapelen zich op zonder media aandacht
 Frontnieuws - augustus 19, 2021 16

COVID-19 “vaccin” leugens – Grootste
vertrouwensvernietiger in de geschiedenis van de mensheid
– Steve...

 Frontnieuws - juli 25, 2022 28

De gevaccineerden vallen als vliegen
 Frontnieuws - juli 23, 2022 24
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45.316 doden en 4.416.778 gewonden na COVID-19 vaccins
in Europese gegevensbank van bijwerkingen –...

 Frontnieuws - juni 8, 2022 11

Dansen met Janssen? VS gezondheidsautoriteit FDA vaardigt
gedeeltelijk verbod uit op Johnson & Johnson injectie...

 Frontnieuws - mei 6, 2022 17

“Wij komen voor jullie”: Senator bedreigt de corrupte leiders
van Australië die COVID-19 Vaccinmoorden...

 Frontnieuws - april 5, 2022 7

In meer dan 25 landen is minder dan 15% van de bevolking
gevaccineerd. Waar...

 Frontnieuws - maart 25, 2022 13

De Britse regering zegt dat het sterftecijfer van
gevaccineerden 286% hoger ligt dan dat...

 Frontnieuws - januari 13, 2022 5

Arts over vaccinsterfgevallen: “Er zijn aanwijzingen dat aan
nabestaanden sommen zwijggeld worden geboden”

 Frontnieuws - december 19, 2021 12

BRANDBRIEF NEDERLAND, WORDT WAKKER! Wij willen geen
controlemaatschappij, geen great reset, maar een...

 Frontnieuws - december 5, 2021 22

Kudde-stommiteit: De gefabriceerde Covidcrisis, het op
genen gebaseerde mRNA “vaccin” en de toppen van...

 Frontnieuws - november 8, 2021 3

Het Vaccinatie Doden Rapport – Miljoenen mensen sterven
of worden zwaar beschadigd door de...
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MILJOENEN sterven aan COVID-19 vaccins, maar de media
vertellen u er niets over

 Frontnieuws - september 30, 2021 21

Facebook-post van tv-station onthult per ongeluk dat meer
mensen sterven aan het vaccin dan...

 Frontnieuws - september 15, 2021 9

Italiaanse psychiater: “Elites krijgen valse vaccinaties!” Hoe
hij dit weet…

 Frontnieuws - september 13, 2021 21

De mRNA-experimentele gen-veranderende giftige spuiten
 Frontnieuws - september 7, 2021 4

We stevenen af op een opstand
 Frontnieuws - augustus 31, 2021 11

Reiner Fuellmich: “De huidige crisis heeft niets met
volksgezondheid te maken”

 Frontnieuws - juli 29, 2021 3

Nieuwe studie trekt vaccins in twijfel: voordelen vrijwel
onherkenbaar, potentieel voor schade groot

 Frontnieuws - juli 2, 2021 7

“Wij zijn menselijke proefkonijnen”: Alarmerende
sterftecijfers door mRNA-vaccins vragen om dringende
maatregelen

 Frontnieuws - juni 30, 2021 4
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Ze moeten ergens zijn: vindt men de vaccinsterfgevallen in
de “onverklaarbare sterfgevallen?

 Frontnieuws - juni 17, 2021 6

Sterfgevallen, verlamming, invaliditeit: bijwerkingen van
vaccins worden nog steeds ontkend

 Frontnieuws - februari 21, 2021 3
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