
 
1 Een vaccin op basis van genetische manipulatie kan een dramatische menselijke catastrofe veroorzaken. 

Is jouw arts open en eerlijk tegen jou over dit 
levensgevaarlijke experimentele vaccin? 

Het corona ‘vaccin’ is feitelijk een nooit eerder toegepaste experimentele gentherapie met mogelijk 
blijvende wijziging aan uw DNA als gevolg. 

 
BERICHTEN OVER ERNSTIGE SCHADE EN DE DOOD ALS GEVOLG VAN DE INJECTIE STROMEN VAN 

OVER DE HELE WERELD BINNEN. 
 

Om zowel de Nederlandse bevolking als de arts/verpleegkundige die de injectie gaat zetten in 
bescherming te nemen heeft stichting Artsen Voor Waarheid twee brieven opgesteld voor de arts en 
de ‘patiënt’. 
 
Een arts is strafbaar als hij iemand vaccineert met dit nieuwe vaccin en de persoon niet de informatie 
geeft dat die persoon meedoet aan een medisch experiment tot aan december 2023. 
 

Jouw arts is verplicht deze informatie te geven en de bijwerkingen te vertellen die op 
kunnen treden na toedienen van het experimenteel Covidvaccin. 

 
Doet jouw arts dit niet, dan is jouw arts strafbaar. Het handelen van de arts is tevens een misdrijf en 
wordt strafbaar gesteld middels het Wetboek van Strafrecht en de Internationale Verdragen zoals 
onder meer de Nürnberg-Code 1947 en het Genocideverdrag van 1951. 
 

MOGELIJKE BIJWERKINGEN COVID-19 VACCIN: 
Er zijn twee injecties in het Covid-19 vaccin van Pfizer: 

 
De eerste injectie is acetaminophen, het wordt toegediend om te proberen de ernstige bijwerkingen 

van de tweede injectie, het ‘vaccin’, te verlichten. 
 

Zeer ernstige gevolgen  
experimentele mRNA Corona-vaccin 

 
BIJWERKINGEN: 
-Syndroom van Guillain 
-Barré – immuunsysteem tast zenuwen aan 
-Acute verspreide encefalomyelitis -ontsteking in de hersenen / ruggenmerg 
-Transversale myelitis-beschadigt isolerende zenuwcelvezels 
-Encefalitis 
-hersenontsteking 
-Myelitis -ontsteking van het ruggenmerg. 
-Encefalomyelitis -ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg 
-Meningoencefalitis 
-Herpes 
-Meningitis -infectie / ontsteking van vloeistof die de hersenen / het 
ruggenmerg beschermt. 
-Encefolapathie -schade of ziekte die de hersenen aantast. 
-Convulsies -oncontroleerbare spiersamentrekkingen 
-Toevallen-oncontroleerbare spiersamentrekkingen Lees verder blz 2 >>> 
-Beroerte -slechte bloedtoevoer naar de hersenen veroorzaakt celdood 

https://www.artsenvoorwaarheid.nl/
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-Narcolepsie-chronische slaapstoornis, overweldigende slaperigheid overdag     
-Kataplexie -spieren worden plotseling slap of verzwakken zonder waarschuwing. 
-Anafylaxie -ernstige levensbedreigende allergische reacties.  
-Acuut myocardinfarct-hartaanval 
-Myocarditis -ontsteking van de hartspier 
-Pericarditis-ontsteking van het hartzakje 
-Auto-immuunziekte-immuunsysteem valt het lichaam aan. 
-Uitkomsten van zwangerschap en geboorte-doodgeborenen 
-Niet-anafylactische allergische reacties 
-ernstige allergische reacties 
-Trombocytopenie-beenmergaandoening, leukemie, immuunsysteem 
-Verspreide intravasculaire coagulatie -abnormale bloedstolling in het lichaam 
-Veneuze trombo-embolie-bloedstolsels die hartaanvallen veroorzaken 
-Artritis en artralgie 
-gewrichtspijn 
-Ziekte van Kawasaki 
-hoge koorts en vervelling van de huid 
-Vaccin-versterkte ziekte 
-Vaccingerelateerde ademhalingsziekte 
-Multisysteeminflammatoir syndroom bij kinderen 
-Ontsteking van het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de huid, de ogen of de 
maagdarmorganen 
-DE DOOD 
Bron bijwerkingen: 
https://www.fda.gov/media/143557/download 
 
Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee I October 22, 2020 Meeting Presentation 

Op onderstaande website vindt je alle documenten en bronnen van artsen. 

https://www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent 

https://www.artsenvoorwaarheid.nl/   

Informeer en bescherm uzelf en uw geliefden 
De overheid is gestart en heeft haast met haar vaccinatie campagne voor het experimentele 
corona vaccin. De eerste groepen die het vaccin aangeboden krijgen zijn zorgmedewerkers 

en bewoners van verzorgingstehuizen. Al snel zal dit uitgebreid worden naar overige 
beroepsgroepen en delen van de Nederlandse populatie. 

 
De zogenaamde mRNA-vaccins zouden namelijk veel meer als de van Gates reeds voorspelde 
meer dan 900.000 vaccinatie-schade gevallen kunnen veroorzaken. Een vaccin op basis van 

genetische manipulatie kan een dramatische menselijke catastrofe veroorzaken. 
 

“Massa mRNA Vaccinatie Roekeloos, levensgevaarlijk en onnodig”, 
zegt Prof. Dr. Theo Schetters“ 

Reeds vele meldingen van ziekte en overlijden na corona injectie. Niet in het nieuws, wel op internet ... 

 

Lees verder >>> decluft.nl Oostenrijk schort het gebruik 
van AstraZeneca COVID-19-
vaccinpartij na overlijden op … 

 

https://www.fda.gov/media/143557/download
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/
https://pledgetimes.com/over-20-pfizer-vaccines-died-in-norway/
https://pledgetimes.com/over-20-pfizer-vaccines-died-in-norway/

