
In de zak van de vaccinmaffia? NOS
verkondigt louter leugens over

hydroxychloroquine

Nederlandse corona patiënten schijnen niet te MOGEN genezen met dit bewezen effectieve, veilige,
spotgoedkope en patentvrije medicijn, waar de farmaceutische vaccinmaffia dus helemaal niets aan kan
verdienen.

—————————————————————————————————————————————-

Al sinds mensenheugenis zijn we gewend dat de NOS het vaak niet zo nauw neemt met de
journalistieke principes van neutraliteit en objectiviteit. Zeker deze eeuw kunnen we steeds vaker van
extreemlinks gekleurd nepnieuws en zelfs pure propaganda voor de gevestigde orde spreken. Nu is de
zwaar gesubsidieerde omroepstichting naar een nieuw dieptepunt gezakt, door in het zoveelste ‘Trump
bashing’ artikel louter leugens over hydroxychloroquine te verspreiden, een aloud en bewezen zeer
veilig en effectief medicijn waarmee al in meer dan 30 landen het coronavirus met groot succes te lijf
wordt gegaan. Maar niet in Nederland. Hier lijkt men reeds te hebben besloten dat u allemaal ergens
volgend jaar een ongetest en onbewezen vaccin moet laten injecteren.

Als Donald Trump ‘A’ zegt, zeggen de Nederlandse media automatisch ‘B’. Zegt hij dat de lucht blauw is,
zullen de mainstream media alles uit de kast trekken om u wijs te maken dat het toch echt groen is.
Zelfs al zou de Amerikaanse president hoogstpersoonlijk voor wereldvrede zorgen, dan nog zult u
overal te horen en te lezen krijgen dat hij een nieuwe wereldoorlog heeft veroorzaakt.

Zo ook nu. Donald Trump heeft gisteren gezegd preventief hydroxychloroquine te gebruiken, zoals over
de hele wereld al door duizenden artsen aan tienduizenden mensen met corona met overweldigend
succes werd en wordt gedaan, en zoals ook de Nederlandse huisarts Rob Elens –die inmiddels wordt
gesteund door zo’n 100 medici- heeft gedaan en nog steeds wil doen, maar wat hem door de
Gezondheidsinspectie en het RIVM verboden is.

Leugens rijgen zich aaneen

En ‘dus’ trekt de NOS alles uit de kast om zowel Trump als het medicijn te verketteren. De
leugenachtige insinuaties in het artikel ‘Trump gebruikt malariamedicijn tegen corona ondanks
waarschuwingen van medici’ rijgen zich aaneen:

‘Medici waarschuwen voor het medicijn.’ Fout. Sommige medici waarschuwen voor het medicijn, maar
niet op basis van de vastgestelde feiten. ‘Hartritmestoornissen behoren tot de bijwerkingen.’ Die zijn
echter bewezen zeer zeldzaam, bij slechts 135 op de 1,5 miljoen mensen. ‘Bij onjuist gebruik kan het
middel fatale gevolgen hebben.’ Dat geldt ook voor paracetamol en alle andere medicijnen.

‘Het is dus gevaarlijk om dat zo maar aan patiënten te geven.’ Een regelrechte leugen, want het medicijn
bestaat al zo’n 70 à 80 jaar, en staat al tientallen jaren op de WHO lijst met essentiële medicijnen. Het
wordt in Nederland verstrekt aan mensen met reuma, en (ter preventie van) malaria, en is nog nooit
‘gevaarlijk’ gebleken.

‘Het is effect is niet bewezen.’ Tweede regelrechte leugen, want het effect bij corona patiënten is WEL
bewezen, in al meer dan 30 landen. De Franse president Macron heeft het middel al weken geleden
vrijgegeven om door huisartsen voor te laten schrijven, nadat de wereldwijd vermaarde dr. Didier Raoult
er zeer uitgebreide testen mee had verricht, en 96% van zo’n 1100 corona patiënten erdoor genazen.

‘De onderzoeken die er tot nu toe naar gedaan zijn wijzen zelfs in tegengestelde richting.’ Derde glasharde
leugen, want er zijn al vele honderden onderzoeken naar hydroxychloroquine (in combinatie met zink)
gedaan, en daaruit blijkt steevast dat het medicijn volkomen veilig is en niet of nauwelijks bijwerkingen
heeft.
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‘Er zouden juist meer mensen overlijden na gebruik van het medicijn.’ Schaamteloze leugen nummer 4. De
ervaringen in meer dan 30 landen tonen exact het omgekeerde aan. Waar mensen wèl aan overlijden is
als hen de hydroxychloroquine therapie wordt onthouden, en ze vervolgens in het ziekenhuis belanden,
waar circa de helft van de mensen die aan de beademing worden gelegd, het niet overleven.

‘Dat (monitoren) moet zeker bij patiënten met bestaande hartproblemen die gevoelig zijn voor
hartritmestoornissen.’ Dat geldt voor alle medicatie, ook voor paracetamol, het enige middel dat
huisartsen tegen corona mogen voorschrijven. Nogmaals: slechts bij een zeer klein aantal mensen zijn
hartritmestoornissen waargenomen, en dan in 9 van de 10 van de gevallen ook nog slechte milde en
ongevaarlijke.

NOS heeft bestaansrecht verloren

Zo langzamerhand kan de conclusie worden getrokken dat de NOS niet alleen alle geloofwaardigheid,
maar ook zijn complete bestaansrecht heeft verloren, omdat de stichting inmiddels een zeer kwalijke
actieve rol speelt bij het ondermijnen en opzettelijk in gevaar brengen van de volksgezondheid met
nepnieuws, propaganda en nu ook glasharde leugens. Waar is het protest van de media specialisten in
de Tweede Kamer? Die kunnen toch niet allemaal in de zak van de vaccinmaffia zitten?

(Zie de hyperlinks onderaan voor uitgebreidere informatie over de ervaringen met hydroxychloroquine.)

 

Xander

Zie ook o.a.: 

18-05: ‘Allemaal de zon in!’ herhaalt huisarts Rob Elens in nieuw interview 
14-05: Maurice de Hond: ‘Cijfers en onderzoeken bewijzen dat we onnodig bang worden gemaakt’ 
14-05: Teken petitie van huisarts Rob Elens om behandeling hydroxychloroquine toe te staan 
12-05: Lockdowns kosten miljoenen levens: TBC, kanker, zelfmoord explodeert 
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen
door corona vaccin 
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin 
06-05: Pentagon onderzoek: Mensen met griepvaccinatie hebben 36% hogere kans op corona 
06-05: MedRX studie: Lockdowns West Europa hebben waarschijnlijk geen enkel leven gered 
06-05: Nationale Bond Overheidszaken stelt Rutte wettelijk aansprakelijk voor lockdown en vraagt u om
mee te doen 
05-05: Weer een verpleegkundige in New York die spreekt van ‘medisch wanbeleid’ en ‘moord’ 
02-05: Ministerie Homeland Security bevestigt krachtige werking zonlicht tegen coronavirus 
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking 
30-04: Schokkende conclusie medisch vakblad: 88% corona patiënten aan beademingsapparaten sterft 
28-04: ‘Kan vitamine C toch een belangrijke rol spelen bij bestrijding coronavirus?’ 
27-04: Deze artsen eisen terugkeer naar normaal omdat ‘lockdown ons immuunsysteem verzwakt’
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates 
08-04: Nog eens 699 mensen genezen met hydroxychloroquine, maar Nederlandse politiek wil er niet
aan 
07-04: Nederlandse huisarts heeft al 8 corona patiënten genezen met hydroxychloroquine 

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen maanden hebben we een
speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder
te praten.
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