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De Belgische huisarts Frank Peeters heeft op social media felle kritiek geuit
op het coronabeleid. “Wat me levenslang zal bijblijven van de coronacrisis is
het gemak waarmee de overheid zijn bevolking zonder veel weerstand in de
pas kan laten lopen met allerlei maatregelen en een vaccinpas zonder
duidelijke wetenschappelijke evidentie en dit doet mij denken aan het
naziregime,” schrijft Peeters.

Lockdowns en ‘coronamaatregelen’ zijn grote vergissingen op wereldschaal
met enorme collateral damage, stelt de huisarts. Hij verwijst naar Shanghai,
waar een recordaantal ‘coronabesmettingen’ is gemeld ondanks de
bikkelharde lockdown.

Onbegrijpelijk
Peeters spreekt zich ook kritisch uit over de coronavaccins. “Onze
beleidsmakers, die zich bezighouden met de volksgezondheid, zijn
waarschijnlijk volop bezig met een grondig wetenschappelijk onderzoek naar
de oorzaak van de vele hartproblemen bij jonge sportmannen in de media,
dan kunnen we uitsluiten dat het door de vaccins komt,” schrijft hij
sarcastisch.
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Hij voegt hieraan toe: “Onbegrijpelijk dat die vaccins op de markt blijven voor
de bestrijding van de omikronvariant nu er al zoveel bijwerkingen gekend en
gemeld zijn. In mijn 30-jarige carrière als huisarts heb ik medicatie zien
verdwijnen voor veel minder ernstige bijwerkingen.”

Irrationele angst voor het virus
Peeters haalt daarnaast uit naar Dirk Devroey, professor
huisartsengeneeskunde. Die beweerde dat mensen een ‘irrationele angst
hebben ontwikkeld’ voor mRNA-vaccins. “Beste collega Devroey, er is
voornamelijk een irrationele angst gecreëerd door media en experts voor het
virus,” zegt hij. “In uw praktijk moet u toch ook de vele en frequente
bijwerkingen zien op de mRNA-vaccins, zeker in vergelijking met de
griepvaccins.”

De huisarts verwijst naar bijwerkingendatabase EudraVigilance, waar tot
vorige maand 41.834 sterfgevallen na coronavaccinatie zijn geregistreerd,
evenals 3.900.241 letselgevallen.
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