BIJWERKINGEN COVID-19 VACCINS, GENTHERAPIE
In de VS is er in december 2020 begonnen met het massaal injecteren van gentherapie, dat
men vaccineren tegen Covid-19 noemt, met injecties van Moderna en van Pfizer.
In Europa is men in veel landen begonnen met het massaal injecteren rond Kerst 2020 met
Comirnaty van Pfizer/BioNTech.
In Nederland is er op 6 januari begonnen met het injecteren van ‘Comirnaty’ bij
zorgmedewerkers, daarna bij ouderen in verpleeghuizen etc. Op 12 januari met de
injecties van het Moderna. In de derde week van februari 2021 is met injecties van
AstraZeneca begonnen.
Bijwerkingen zijn te vinden bij Lareb, Europees bij Eudravigilance
https://www.adrreports.eu/nl/eudravigilance.html en bij Vigiacces
http://www.vigiaccess.org/ en
https://www.who.int/medicines/news/glob_pharmvig_database_media/en/.

Nederland
In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen van de tot dan toe gebruikte injecties van
verschillende farmaceuten., hierna ten onrechte ‘vaccins’ genoemd, die bij
Bijwerkingencentrum Lareb zijn binnengekomen tot en met 6 maart 2022.
De meldingen gaan over ongeveer 33,9 miljoen gegeven vaccins. Op 14 maart werd
besloten om tijdelijk geen vaccinaties met AstraZeneca te geven. De aanleiding was het
optreden van een zeldzame maar ernstige combinatie van trombose en een verlaagd aantal
bloedplaatjes. Een paar dagen later werd het prikken hervat en op 3 april weer gestopt
voor alle leeftijdsgroepen, nadat vijf vrouwen tussen de 25 en 65 jaar klachten van
trombose hadden gekregen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na
injecteren met het AstraZeneca-vaccin. Een vrouw is overleden.
Aantal meldingen
In totaal betreft het nu 199.549 meldingen waarvan:
106.998 meldingen na Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech),
39.200 meldingen voor het vaccin van Moderna (spikevax)
38.135 bij AstraZeneca (Vaxzevria) en
14.832 meldingen over het vaccin van Janssen. Bij
381 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.
Er zijn nu 199.549 meldingen waarvan in totaal 926.623 vermoede bijwerkingen waaronder
667 overlijdens bij Lareb gemeld.
Lareb: 667 meldingen van overlijden, Het gaat om 313 personen ouder dan 80 jaar, 276
personen tussen de 61 en 80 jaar, 56 personen tussen de 41 en 60 jaar en 17 personen tussen
de 20 en 40 jaar. Van 5 personen is de precieze leeftijd niet bekend.
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Aantal meldingen van vermoedelijke bijwerkingen in de leeftijd 10-19 jaar 5795.
Pfizer:

4.165

Moderna:

386

AstraZeneca:

607

Janssen:

627

Middel onbekend:

10

Totaal:
gemeld bij Lareb.

5795 bijwerkingen bij kinderen in de leeftijd van 10-19 jaar

Uitgebreide uitleg en meer gegevens vindt u hier:
https://www.lareb.nl/coronameldingen#/content/content/edit/1453.

BPOC meldt 2625 overlijdens en 3230 ernstige gezondheidsschade (tot 03-01-2022) .
https://meldpuntvaccinatie.nl/
Op pag. 30 beginnen 9 pagina’s met bijwerkingen van de Pfizerinjecties:

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketingexperience.pdf

•

Lareb ontvangt duizenden meldingen over menstruatiestoornissen na coronavaccin.
https://www.ad.nl/gezond/duizenden-meldingen-over-menstruatiestoornissen-nacoronavaccin~a4e5d762/

•

Tientallen meldingen per dag over opgezette lymfeklieren na boosterprik
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5281036/lymfeklierenopgezet-nek-oksels-lies-vaccinatie-booster-corona

•

Saskia (27) kreeg ontstoken hartspier na vaccinatie: 'mogelijk blijvende schade
aangericht'
https://www.linda.nl/MEIDEN/HARTSPIERONTSTEKING-VACCINATIE-LAREBCARDIOLOOG/

•

Wéér zeldzame bijwerking ontdekt bij vaccins astrazeneca en janssen: ruggegraatontsteking
https://www.dagelijksestandaard.nl/2022/01/WEER-ZELDZAME-BIJWERKINGONTDEKT-BIJ-VACCINS-ASTRAZENECA-EN-JANSSEN-RUGGEGRAAT-ONTSTEKING/

•

14-jarige jongen overleden na vaccinatie, 9-jarige jongen hartstilstand
https://nieuwsreactie.nl/14-jarige-jongen-overleden-na-vaccinatie-9-jarige-
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jongen-hartstilstand/
•

Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen. De
reden is dat in de VS zes gevallen opgedoken zijn van een ernstige complicatie,
cerebrale veneuze sinustrombose (CVST) in combinatie met een laag aantal
bloedplaatjes (trombocytopenie). Bij zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar werd die
complicatie binnen twee weken na het toedienen van de Janssen-prik
geconstateerd. Eén vrouw overleed, een andere ligt in kritieke toestand in het
ziekenhuis. https://www.ad.nl/buitenland/uitrol-janssen-vaccin-in-europauitgesteld-vanwege-mogelijke-bloedproppen~a2458a53/

•

Denemarken stopt helemaal met AstraZeneca. https://nos.nl/artikel/2376690denemarken-stopt-vaccinaties-met-astrazeneca.html

•

Een 77-jarige man is maandagochtend overleden kort nadat hij een
coronavaccinatie had gekregen. Op advies van het RIVM moet iedereen die een
vaccinatie krijgt toegediend na de prik een kwartier op de locatie blijven vanwege
mogelijk heftige allergische reacties. De man verliet na 15 minuten de locatie en
werd onwel voor de deur. Hij is opgevangen door artsen van de GGD en
meegenomen door de ambulance. De man overleed in het ziekenhuis.
https://www.bollenstreekomroep.nl/vaccineren-vanuit-leeuwenhorst-nh-gestartman-na-vaccinatie-overleden/

•

Bijwerkingen van astrazeneca, pfizer en moderna (Ad Broere, 12 april 2021) door
de europese database van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van
geneesmiddelen worden ook de bijwerkingen van de moderna, pfizer en
astrazeneca vaccins geregistreerd. De informatie is behoorlijk gedetailleerd.
Het aantal gemelde bijwerkingen tot 10 april 2021 bij vrouwen en mannen is als
volgt verdeeld:

https://adbroere.nl/web/nl/artikelen/wetenschap/bijwerkingen-van-astrazeneca-pfizeren-moderna.php
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De EMA-database met bijwerkingen bevat vermeldingen van jonge kinderen die zijn
gevaccineerd. Een andere bevinding is dat het vaccin via de moedermelk aan de zuigeling
kan worden doorgegeven.

Gemeld door Pfizer
•

Baby, 0 jaar (zuigeling)
Myocarditis (ontsteking van de hartspier).
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EU-EC-10007970922.pdf

•

kind, 7 jaar
Hematomen, hartfalen, chronische bronchitis, overleden na 8 dagen.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EU-EC-10008321943.pdf

•

16-jarige tiener
Herseninfarct, motorische stoornissen, aangezichtsverlamming.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EU-EC-10008329347.pdf

•

Kind, 3 jaar
Talrijke problemen gedurende 16 dagen, waaronder duizeligheid, spiertrekkingen,
pijn op de injectieplaats, hoge bloeddruk, versnelde polsslag, jeuk,
kortademigheid, slapeloosheid
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007343114.pdf

•

16-jarige tiener
Gevoelloosheid in de voet, multiple sclerose, verlies van gevoel, pijn in het been.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10008053546.pdf

•

Kind, 3 jaar
Krampen, hoofdpijn
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007349293.pdf

•

kind, 7 jaar
Gezichtsverlamming (verlamming van bellen), beroerte.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007725665.pdf

•

kind, 4 jaar
Spiertrekkingen, rood hoofd, hoge bloeddruk, versnelde pols, hartkloppingen,
bewustzijnsverlies.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007748750.pdf

Bijwerking, via de moedermelk doorgegeven aan de zuigeling
•

Baby, 1-jaar
Peeling van de huid op de handen en voetzolen. https://report24.news/wpcontent/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007781698.pdf
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Gemeld door Moderna
•

Kind, 6 jaar
Hoofdpijn, "abnormaal gevoel in het lichaam", stijfheid, braken, duizeligheid,
verhoogde temperatuur, rillingen. Dood door een hartstilstand na 2 dagen.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_100081252452.pdf
De WHO-database bevat 2.613 gevallen van 0 tot 17 jaar

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS[0]=
Myocarditis%20(10028606)&SYMPTOMS[1]=Pericarditis%20(10034484)&VAX=COVID19&STATE=NOTFR&
WhichAge=range&LOWAGE=5&HIGHAGE=12&fbclid=IwAR1U6arbYy5DGMKCQNa7wDJy_fWnpKm6LCNXRnEkMqIkM7MHcCNfVEaWh0
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•

Bevallen van een niet-levensvatbare vrouwelijke foetus na 29 weken
zwangerschap.
Bij 28 weken en 5 dagen zwangerschap gevaccineerd met de eerste dosis van het
COVID19-vaccin. Twee dagen later verminderde beweging van de baby. De baby
bleek in de vroege ochtend op 26-12-2020 geen hartslag meer te hebben.
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=918034

•

Baby, doodgeboren.
Met 18 weken zwangerschap gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Zwangerschap was
tot die tijd volkomen normaal (echografie gedaan op 15-1-2021). Op 18-1-2021
ontstonden er hevige vaginale bloedingen, waarschijnlijk als gevolg van een
placenta-abruptie. vervolgens bevallen na 18 weken.
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=958755

•

Ik was zwanger en mijn baby stierf twee dagen nadat ik het Pfizer vaccin had
genomen, zelf werd ik erg ziek.
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https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=967274&WAYBACKHISTORY
=ON
•

Injectie met Pfizer bij 8 weken zwangerschap, 2 weken erna eerste bloedverlies,
subchorionisch hematoom. Na 10 weken was het subchorionische hematoom
verdwenen. Tweede injectie in februari en 1 week later, bij 12 weken
zwangerschap, had de foetus geen hartslag meer.
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1074788
Bron: https://www.openvaers.com/covid-data

•

Pasgeborene lijdt aan 'bijwerking' via vaccinatie van moeder tijdens
zwangerschap.
https://www.notonthebeeb.co.uk/post/newborn-suffers-adverse-event-via-mothers-vaccination-when-pregnant

Bron: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983
•

Annemiek overleed na haar vaccinatie: ‘Neem ons verhaal serieus, scheep ons
niet zomaar af’
https://www.ad.nl/binnenland/annemiek-overleed-na-haar-vaccinatie-neem-onsverhaal-serieus-scheep-ons-niet-zomaar-af~a2766c44/

•

Jan van Hees (85) uit Heteren is een van de 87 mensen die na het krijgen van
een coronavaccin is overleden. Hij kreeg een kleine week na de vaccinatie
corona. https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/jan-85-is-een-van-de-87mensen-die-na-de-coronaprik-overleed-hij-is-nergens-geweest-verder~a0c6709d/

•

Huisarts Bart van Tienen vermoedt dat een 90-jarige patiënt van hem is
overleden als gevolg van het toedienen van het coronavaccin van Moderna. Hij
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meldde haar dood bij Lareb. Van Tienen voelt ‘gewetensnood’
https://www.tubantia.nl/enschede/enschedese-huisarts-met-gewetensnood-meldtverdacht-overlijden-na-vaccinatie-tegen-corona~acb7b4fc/
•

Nederland stopt met het vaccineren van 60-minners met AstraZeneca na 5
trombosegevallen. (2 april 2021)
Vijf patiënten kregen een ernstige vermeende bijwerking, één ervan is overleden.
Half maart legde Nederland de vaccinatie met AstraZeneca al een korte tijd
volledig stil. https://www.trouw.nl/binnenland/nieuwe-prikstop-astrazeneca-navijf-trombosegevallen-nederland~b311d5ea/ 3 april wordt gestopt voor alle
leeftijden.

•

In Nederland is een vrouw overleden na toediening van het AstraZeneca-vaccin.
Dat meldt bijwerkingencentrum Lareb op haar website.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/389835531/vrouw-overleden-na-vaccinatie-metastra-zeneca

•

Griepsymptomen na prik met astrazeneca.
Tweederde van de zorgmedewerkers die deelnamen aan een onderzoek naar
bijwerkingen, kreeg een dag na inenting met AstraZeneca te maken met
griepsymptomen. Bij veel mensen waren die symptomen zo fiks dat ze niet konden
werken.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-onderzorgmedewerkers-tweederde-krijgt-griepsymptomen-na-prik-metastrazeneca~b0641957/

•

31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen bij wie het AstraZeneca
vaccin was toegediend.
Op twee gevallen na ging het om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63 jaar. Negen
mensen zijn overleden.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/792160044/duitsland-stopt-met-astra-zeneca-bij60-minners

•

Bijwerkingen komen regelmatig voor na een coronavaccinatie.
Ze beginnen meestal binnen 2 dagen na de vaccinatie… Veel voorkomende
bijwerkingen zijn pijn op de plaats van de vaccinatie, koorts, hoofdpijn, moeheid,
spierpijn.
Vragen en antwoorden coronavaccins: bijwerkingen | RIVM

•

16.000 mensen gemeld met mogelijke bijwerkingen van coronavaccins in.
Europa
De meeste meldingen komen van het Pfizer-vaccin, dat als eerste in grote
aantallen beschikbaar was op de Europese markt. Tot en met 23 januari zijn er
bij het EMA 16.479 gevallen bekend van vermoedens van mogelijke
bijwerkingen na inenting van het Pfizer-vaccin. Deze meldingen komen van
zowel zorgprofessionals (12.330) als mensen zonder medische achtergrond
(4149).
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Van de vaccins van Moderna en Oxford/AstraZeneca zijn sinds kort ook de eerste
meldingen zichtbaar, respectievelijk 123 gevallen bij Moderna, en 183 bij Oxford.
Deze vaccins zijn in Europa nog niet zo lang beschikbaar.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5210255/16000-patienten-gemeld-metmogelijke-bijwerkingen-van-coronavaccins
•

Overleden na coronavaccinatie, een ervaringsverhaal, 10 maart 2021
https://www.nvkp.nl/ouders/ervaringsverhalen/overleden-na-coronavaccinatieeen-ervaringsverhaal-10-maart-2021/

•

Spierpijn en hoofdpijn veelvoorkomende bijwerkingen Pfizer-vaccin.
https://nos.nl/artikel/2365964-lareb-spierpijn-en-hoofdpijn-veelvoorkomendebijwerkingen-pfizer-vaccin.html

•

In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen
het coronavirus, zijn in totaal zo'n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen
van het vaccin van BioNTech/Pfizer. Die meldingen kwamen binnen bij het
bijwerkingencentrum Lareb in Den Bosch en bij het het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG). In twee gevallen kregen zorgmedewerkers na toediening van
het vaccin een ernstige allergische reactie.
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3325874/honderd-meldingen-vanbijwerkingen-na-tienduizenden-coronavaccinaties

•

UTRECHT - In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn
gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn in totaal zo’n honderd meldingen
gedaan van bijwerkingen van het vaccin van BioNTech/Pfizer. In twee gevallen
kregen mensen na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/139861737/honderd-nederlandse-meldingen-overcoronavaccin-twee-allergische-reacties

•

In uiterste gevallen kunnen mensen die fillers gebruiken, een allergische reactie
krijgen wanneer zij worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Daarvoor
waarschuwen cosmetisch artsen.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210901/fillers-modernavaccin-corona-artsen-waarschuwing

•

Meer allergische reacties op vaccin dan verwacht

•

Tot nu toe zijn er zes meldingen geweest van mensen met 'heftige allergische
reacties' door coronavaccins, zegt Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum
Lareb. 'Dat is meer dan we gezien hebben bij vaccins tot nu toe. ''Normaal zou je
één op de miljoen verwachten bij vaccins, nu zijn het er enkele op de enkele
honderdduizenden. Dat is nog steeds heel weinig maar wel meer dan je zou
verwachten', aldus Kant…'Nog uitzoeken' De exacte medische klachten en de oorzaak
van de bijwerkingen zijn nog niet bekend. 'Het kan zijn dat er iets specifieks in het
vaccin zit, dat gaan ze nog allemaal uitzoeken',
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/meer-allergische-reacties-op-vaccin-danverwacht/?fbclid=IwAR3WYBphSE0Na87AE4OCbB5WetjORv0tC2MRadit4ARU_jArsrWCx
6Ub4dA
90-plusser overleden na coronaprik.
https://www.ad.nl/binnenland/90-plusser-overleden-na-coronaprik-oorzaak-
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overlijden-onderzocht~a4c1d1f9/?fbclid=IwAR3JP2i-SNoEuQYUAsMVyQm4uDg7FquQt8jOnsI7CtL5VIzmlP3x7591Xs
•

Vijftien ouderen overleden na coronaprik.
https://nos.nl/artikel/2367828-vijftien-ouderen-overleden-na-coronaprikwaarschijnlijk-door-onderliggende-problemen.html?fbclid=IwAR2QFcXrDGSCCFS3yk4TK75rga0OuOuJflojUcPAwxm5g3DtRyX5VP6XfA

•

Sinds het begin van de vaccinaties tegen corona hebben zich in Europa ruim
16.000 mensen gemeld met mogelijke bijwerkingen van coronavaccins. Dat
meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van Eudravigilance, een database van het
Europees Geneesmiddelenbureau EMA.
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/01/pfizer-vaccincorona-bijwerkingen/

•

Groningse huisartsen onwel na tweede Moderna-prik.
https://www.nieuwnieuws.nl/5153567/groningse-huisartsen-onwel-na-tweedemoderna-prik/

•

In Enschede is een overlijden gemeld dat vermoedelijk gerelateerd is aan een
coronavaccinatie vorige week. Het gaat om een gezonde oudere mevrouw
https://www.1twente.nl/artikel/550802/eerste-overlijden-na-vaccinatiecomplicaties-in
enschede?fbclid=IwAR1GFc7TlQXSEA6Q3LyQAuYlGFi1FqKfRE_Id6IRUahRYqD1yTe_JMn
rrZI

België
•

Op 14 januari 2021 werd het federaal geneesmiddelagentschap FAGG op de
hoogte gebracht van een overlijden van een 82-jarige met
gezondheidsproblemen. Het overlijden vond vijf dagen na de vaccinatie plaats.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210114_96151247

•

Eenentwintig overlijdens in België na toediening van coronavaccin.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210204_95294740

•

Belgische verpleegster is rechteroog voorgoed kwijt na inenting met vaccin
AstraZeneca.
https://www.redactie24.be/coronavirus/belgische-verpleegster-rechteroogvoorgoed-kwijt-na-inenting-met-vaccin-astrazeneca-120843

•

drie jonge renners (15 en 17 jaar) van het Kempense Acrog-Tormans team. Van
Herck kreeg last van steken in zijn borstkas tijdens een wedstrijdje in Vorselaar en
bleek aan een ontsteking van de hartspier te lijden. Erpels belandde zelfs op
intensieve zorg met zijn hartprobleem, terwijl Verhagen onwel werd op training.
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https://www.wielerflits.be/nieuws/sportartsen-waarschuwen-jonge-renners-nietintensief-sporten-in-week-na-vaccinatie/

Meldingen vanuit de VS, ervaringen met het vaccin pfizer en moderna
FDA uit de VS geeft een lange lijst van mogelijke negatieve bijwerking.
De gepresenteerde lijst bevat 22 afzonderlijke vermeldingen van 'mogelijke uitkomsten van
ongewenste voorvallen'.
De eerste op de lijst is 'Guillain-Barré-syndroom', beschreven als 'een zeldzame aandoening
waarbij het immuunsysteem van uw lichaam uw zenuwen aanvalt'. Het syndroom heeft
"geen bekende genezing" en het sterftecijfer is "4% tot 7%."
"Acute verspreide encefalomyelitis", een "zeldzame inflammatoire aandoening die de
hersenen en het ruggenmerg aantast", staat op de tweede plaats van de FDA-lijst. De
derde is "Transverse myelitis", een neurologische aandoening die het ruggenmerg doet
ontsteken en "pijn, spierzwakte, verlamming, sensorische problemen of blaas- en
darmstoornissen" veroorzaakt.
Ook vermeld als een mogelijk resultaat van een mogelijk vaccin is "anafylaxie", de ernstige
allergische reactie die kan leiden tot anafylactische shock.
Een "beroerte" en "convulsies/ toevallen" zijn andere mogelijke bijwerkingen, samen met
"acuut myocardinfarct" of hartaanvallen, ontsteking van de spieren rond het hart en zelfs
de dood. De FDA suggereerde ook dat de ziekte van Kawasaki een mogelijkheid is na het
vaccin. In het FDA-document wordt opgemerkt dat de bijwerkingen van vaccins voor
COVID-19 nog niet volledig zijn begrepen. "Er is mogelijk beperkte informatie beschikbaar
bij licentieverlening over het niveau en de duur van de effectiviteit", luidt de tekst.
De volledige lijst met mogelijke bijwerkingen van een COVID-vaccin is te lezen op de
toegevoegde afbeelding.
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https://www.lifesitenews.com/news/fda-death-heart-attacks-stroke-blood-disorders-allpossible-side-effects-of-covid-vaccine
VAN DE CDC; 3.150 mensen die in EEN DAG zijn gevaccineerd, zijn na vaccinatie "niet
in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken".
Dit is een enorme 2,7% van de mensen die niet meer kunnen werken nadat ze het Pfizervaccin hebben gekregen.

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides12-19/05-COVID-CLARK.pdf
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•

Volgens de eigen gegevens van de CDC zijn er in 2021 in minder dan 3 maanden
al meer dan 1.750 sterfgevallen als gevolg van vaccins in de VS gezien.
De twee belangrijkste vaccinfabrikanten met de meeste sterfgevallen in verband
met hun vaccins zijn Moderna en Pfizer / Biontech.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/exclusive-per-cdc-data-nearly-twicemany-vaccine-related-deaths-far-2021-1755-vaccine-deaths-past-decade-994/

"Het is begonnen, de sterfgevallen zijn begonnen”, zegt Vera Sharav, oprichter van
Alliance for Human Research Protection. “Iedereen die een van deze vaccins krijgt, neemt
deel aan een enorm medisch experiment, zonder dat ze het weten. De zogenaamde
vaccins – zijn eigenlijk een nieuwe vorm van genetische manipulatie - zijn niet getest op
veiligheid of werkzaamheid ... Het is zeer zorgwekkend.
•

Milo werd op 10 december gevaccineerd. De volgende avond thuis begon hij naar
lucht te happen naarmate de klachten toenamen belde zijn moeder 911. In het
ziekenhuis werd hij geïntubeerd en gediagnosticeerd met myocarditis.
https://alphanews.org/doctors-said-a-6-year-old-needs-the-covid-vaccine-now-hehas-myocarditis-and-cant-walk/

•

12-jarige Maddie heeft levenslang gezondheidsproblemen waardoor ze in een
rolstoel terecht kwam.
De getuigenis is terug te zien via onderstaande link, bij 10 minuten.
https://ussanews.com/News1/2021/06/29/watch-mother-cries-for-help-forvaccine-injured-daughter-at-news-conference/

•

Pentagon,14 gevallen van hartontsteking bij troepen na COVID-19-vaccinatie.
https://www.military.com/daily-news/2021/04/26/pentagon-tracking-14-cases-ofheart-inflammation-troops-after-covid-19-shots.html

•

Zeldzame reactie op het covid vaccin van Johnson & Johnson.
Het vaccin zorgde voor een pijnlijke uitslag over het hele lichaam en de huid liet
los.
https://nypost.com/2021/03/30/mans-skin-peeled-off-in-reaction-to-johnson-
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johnson-covid-vax/
•

Duizenden mensen niet in staat om te werken of dagelijkse activiteiten uit te
voeren.
https://m.theepochtimes.com/thousands-negively-affected-after-getting-covid-19vaccine_3625914.html

•

4 vrijwilligers ontwikkelen GEZICHTSPARALYSE na het nemen van Pfizer Covid19-prik, wat de FDA ertoe aanzet ‘surveillance voor gevallen’ aan te bevelen.
https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/
Four People Develop Bell's Palsy after Taking Pfizer Covid-19 Vaccine
bitchute.com)

•

Twee gezondheidswerkers in een ziekenhuis in Alaska kregen allergische
reacties nadat ze deze week het Pfizers Covid-19-vaccin hadden gekregen, en
één van hen werd twee nachten ter observatie opgenomen.
https://edition.cnn.com/2020/12/16/health/alaska-allergic-reaction-coronaviruspfizer-vaccine/index.html
https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergicreaction.html

•

Een ziekenhuismedewerker zonder voorgeschiedenis van allergieën werd op de
intensive care opgenomen vanwege een ernstige reactie die ze kreeg 10 minuten
nadat ze het coronavirus-vaccin van Pfizer had gekregen. Dr. Lindy Jones, zei dat
de vrouw een verhoogde hartslag had en een rode uitslag op haar gezicht en romp.
https://metro.co.uk/2020/12/16/hospital-worker-in-intensive-care-after-sufferingsevere-allergic-reaction-to-covid-vaccine-13763695/

•

Twee gezondheidswerkers uit Idaho vertoonde ernstige allergische reacties na
ontvangst van het Pfizer-vaccin.
https://news.yahoo.com/two-health-care-workers-idaho-153123958.html
https://healthandwelfare.idaho.gov/news/two-severe-allergic-reactions-reportedafter-covid-19-vaccination-idaho

•

Een ziekenhuis in Chicago onderbreekt zijn programma nadat vier werknemers
nadelige gevolgen hebben ondervonden… In Alaska hadden 3 gezondheidswerkers
medische hulp nodig nadat ze waren gevaccineerd. Een instelling in Illinois stopte
tijdelijk met COVID-19-vaccinaties nadat 4 gezondheidswerkers nadelige reacties op
de vaccins hadden ervaren. De werknemers ondervonden reacties zoals tintelingen
en een verhoogde hartslag, enkele ogenblikken na vaccinatie. Terwijl drie van de
medewerkers thuis herstellen, krijgt een vierde een aanvullende behandeling.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9071431/CDC-CONFIRMS-six-peoplesuffered-adverse-reactions-COVID-vaccine.html

•

CDC onthult dat ten minste 21 Amerikanen levensbedreigende allergische
reacties hebben gehad op het COVID-vaccin van Pfizer.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9119029/At-21-Americans-lifethreatening-anaphylaxis-receiving-Pfizers-vaccine-CDC-reveals.html

•

Bijwerkingen van het COVID-vaccin komen vaker voor na de 2e dosis.
https://boston.cbslocal.com/2021/01/05/covid-vaccine-side-effects-fever-reaction/
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•

COVID-19: Eenmalige vaccindosis leidt tot 'groter risico' door nieuwe
coronavirusvarianten, waarschuwen Zuid-Afrikaanse experts.
Prof. Schoub's waarschuwing kwam toen nieuw onderzoek suggereerde dat een
belangrijke mutatie in het virus het mogelijk maakt om antilichamen te ontwijken
die zijn genomen van sommige mensen die zijn hersteld van COVID-19. Het
suggereert dat COVID-vaccins mogelijk minder effectief zijn tegen de variant - en
sommige mensen die hersteld zijn van de ziekte lopen mogelijk het risico op her
infectie. Onderzoekers van de Universiteit van Washington en het Cancer Research
Center in Seattle omschrijven de bevinding als "zorgwekkend".
https://uk.news.yahoo.com/covid-19-single-vaccine-dose-165800915.html

•

Tiffany Dover, de verpleegster die zich onlangs op live tv liet vaccineren en na
17 minuten flauwviel, is hoogstwaarschijnlijk overleden.
https://www.burgerfront.nl/verpleegster-die-vaccinatie-vrijwilliger-was-lijkt-tochecht-te-zijn-overleden/

•

Honderden mensen zijn naar de eerste hulp gestuurd na het krijgen van COVID19-vaccins.
Problemen met de onlangs goedgekeurde COVID-19-vaccins begonnen vrijwel
onmiddellijk nadat ze werden toegediend. Patiënten ervaarde misselijkheid,
trillingen, stekende pijn en piepende ademhaling, paniekaanvallen. In één rapport
meldde een 33-jarige man in Georgia: “Ik moest aanvankelijk ongeveer 15 minuten
gaan zitten en voelde mijn mond droog, mijn tong tintelde, niet gezwollen. Ik werd
gecontroleerd op anafylactische shock. Ik voelde me als een adrenalineschok en
voelde mijn hart sneller kloppen, mijn [bloeddruk] was hoog - bleef een uur op de
eerste hulp voor observatie. Ik voelde hetzelfde soort sensatie toen ik COVID
kreeg in juli. Vanmorgen vroeg in de ochtend rond 1 uur koude rillingen gehad,
maar het is nu allemaal weg ”
https://m.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-gettingcovid-19-vaccines_3644148.html

•

Gezondheidswerker in NYC heeft de eerste allergische reactie van de stad op het
COVID-19-vaccin
https://nypost.com/2020/12/23/nyc-health-care-worker-has-citys-first-allergicreaction-to-covid-19-vaccine/

•

Vrouw heeft last van oncontroleerbare stuiptrekkingen nadat ze is geïnjecteerd
met het experimentele Pfizer COVID-vaccin - "Ik vind het verschrikkelijk om mijn
moeder op deze manier te zien, ik wil graag huilen, wetende dat ik niets kan doen
om haar te helpen. Neem alsjeblieft het covid19-vaccin niet”
https://www.bitchute.com/video/MBr3Jsl00bCy/

•

•

VIDEO toont vaccinatieslachtoffers met convulsies na vaccinatie met Moderna
vaccin.
https://usareally.com/8866-video-shows-moderna-vaccine-victim-sufferingconvulsions
https://www.bitchute.com/video/kIeJo0ti5JDn/
Een eerstelijnsmedewerker met een voorgeschiedenis van allergieën had een
ernstige reactie op het Covid-19-vaccin. Artsen vertelden haar dat als ze de
tweede dosis kreeg, ze dood zou kunnen gaan.
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https://www.wbay.com/2021/01/10/oshkosh-frontline-worker-has-severe-allergicreaction-to-covid-vaccine-recommends-people-get-vaccinated/
•

Arts heeft naar verluidt een ernstige allergische reactie op het Moderna COVIDvaccin. "Het was dezelfde anafylactische reactie die ik ervaar bij schaaldieren",
vertelde Dr. Sadrzadeh aan de krant. Hij merkte op dat zijn tong gevoelloos werd,
zijn bloeddruk kelderde en het koude zweet uitbrak. "Ik wil niet dat iemand dat
meemaakt."
https://nypost.com/2020/12/25/boston-doctor-has-severe-allergic-reaction-tomoderna-covid-19-vaccine-report/

•

VAERS toont nu 3916 gevallen met VACCIN BIJWERKINGEN.
U kunt ook uw eigen onderzoek doen in de officiële database (Verenigde Staten Centers for Disease Control and Prevention): CDC - Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS)
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENT
S=ON&VAX%5B%5D=COVID19

•

Een medewerker van Baystate Health, Californië kreeg een allergische reactie
nadat hij een COVID-19-vaccin had gekregen.
https://www.msn.com/en-us/news/us/baystate-health-employee-has-allergicreaction-to-covid-19-vaccine/ar-BB1cz4hc

•

FDA onderzoekt allergische reacties op Pfizer-vaccin gerapporteerd in meerdere
staten.
https://www.msn.com/en-us/news/politics/fda-investigating-allergic-reactions-topfizer-vaccine-reported-in-multiple-states/ar-BB1c4cDV

•

NORTH TEXAS (CBSDFW.COM) - Tientallen mensen hebben een ernstige reacties
gemeld na ontvangst van de eerste dosis van een van de COVID-19-vaccins.
https://dfw.cbslocal.com/2021/01/06/north-texas-expert-says-most-covid-19vaccine-reactions-normal-anxiety-induced/

•

Het North Dakota Department of Health heeft twee vermoedelijke ernstige
allergische reacties gemeld nadat personen het Moderna COVID-19-vaccin
hadden gekregen.
https://www.devilslakejournal.com/story/news/2020/12/31/two-suspected-casesallergic-reaction-covid-vaccine/4100586001/

•

Het Alabama Department of Public Health (ADPH) is ervan op de hoogte gebracht
dat een persoon die het Pfizer BioNTech COVID-19-vaccin ontving, anafylaxie
(een ernstige allergische reactie) ervoer enkele minuten na het nemen van het
vaccin. https://www.alabamapublichealth.gov/news/2020/12/23.html

•

Gezondheidswerker in Oregon opgenomen in het ziekenhuis na ernstige
allergische reactie op het Moderna-coronavirusvaccin
https://www.oregonlive.com/coronavirus/2020/12/moderna-coronavirus-vaccinetriggers-severe-allergic-reaction-in-wallowa-county-health-care-worker-officialssay.html
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•

CDC meldt meer allergische reacties op Covid-19-vaccins. Negenentwintig mensen
in de Verenigde Staten hebben anafylaxie ontwikkeld nadat ze waren ingeënt tegen
Covid-19 sinds de introductie van het vaccin, meldden gezondheidsfunctionarissen
woensdag, met gevallen die optraden na vaccinatie met zowel het Pfizer-BioNTechals het Moderna-vaccin.
https://www.statnews.com/2021/01/06/cdc-reports-more-allergic-reactions-tocovid-19-vaccines-but-cases-remain-few/

•

24 doden en 137 geïnfecteerd in verpleeghuis NY na experimentele COVIDinjecties. 24 Verpleeghuispatiënten sterven met covid NADAT ze de vaccinatie
hebben gekregen, daarvoor had de instelling NUL sterfgevallen door covid gehad.
https://www.syracuse.com/coronavirus/2021/01/covid-19-outbreak-at-auburnnursing-home-infects-137-residents-kills-24.html

•

Dr. Jerry L. Spivak, een expert op het gebied van bloedaandoeningen aan de
Johns Hopkins University, vertelde dinsdag aan de New York Times dat hij
gelooft dat "het een medische zekerheid is" dat Pfizers COVID-vaccin de dood van
Dr. Gregory Michael veroorzaakte.
https://childrenshealthdefense.org/defender/johns-hopkins-scientist-medicalcertainty-pfizer-vaccine-caused-death-florida-doctor/

•

Onverwachte reeks allergische reacties op het Moderna vaccin veroorzaakt
vertragingen bij 'Vaccinatie Super Station' in de buurt van Petco Park
Unexpected String of Allergic Reactions Causes Delays at ‘Vaccination Super Station'
Near Petco Park (msn.com)

•

Verpleegkundigen van de Coffey County Health Department weigeren het COVIDvaccin te geven" In een telefoongesprek met 13 News Wednesday (13 januari) zegt
de beheerder van de gezondheidsafdeling Lindsay Payer dat noch zij, noch haar
personeel zich" op hun gemak voelen "bij het toedienen van het vaccin."
https://www.wibw.com/2021/01/13/coffey-county-health-department-nursesdecline-to-give-the-covid-vaccine/

•

Röntgenmedewerker die ‘zo opgewonden’ was om het Covid-vaccin te krijgen,
sterft een paar dagen na vaccinatie.
https://metro.co.uk/2021/01/27/x-ray-worker-was-so-excited-to-get-covid-vaccinedies-of-reaction-13974169/?ito=metrous&fbclid=IwAR2_R2GLY5VTw4I1j83ZAD85KVT5LnHMwrAbg_hCf-RPE9PsGw8o0aHSGY?ito=cbshare Healthy 60-yearold man dies after second dose of Pfizer COVID-19 vaccine (bitchute.com)

•

28-jarige gezondheidswerker in Wisconsin heeft aneurysma - hersendood vijf
dagen na tweede experimentele Pfizer mRNA COVID-injectie.
https://healthimpactnews.com/2021/28-year-old-wisconsin-healthcare-worker-hasaneurysm-brain-dead-five-days-after-second-experimental-pfizer-mrna-covidinjection/
Nog een medische professional in de bloei van zijn leven overleden weken na
ontvangst van de experimentele mRNA-injectie.
https://healthimpactnews.com/2021/another-medical-professional-in-the-prime-of-

•
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life-dead-weeks-after-receiving-the-mrna-experimental-injection-as-memphismourns-loss-of-36-year-old-doctor/
•

Zorgmedewerkster uit Wisconsin kreeg een miskraam 3 dagen nadat zij is
geïnjecteerd met een experimentele COVID-mRNA-vaccin.
https://healthimpactnews.com/2021/wisconsin-resident-doctor-has-miscarriage-3days-after-being-injected-with-experimental-covid-mrna-shot/

•

Honkballegende Hank Aaron dood na ontvangst van de experimentele moderne
mRNA COVID-injectie.
https://healthimpactnews.com/2021/baseball-legend-hank-aaron-dead-afterreceiving-the-experimental-moderna-mrna-covid-injection/

•

Inwoner van Gloucester overlijdt binnen enkele uren na ontvangst van het
Pfizer-vaccin.
https://www.wtkr.com/news/gloucester-resident-dies-within-hours-of-receivingpfizer-vaccine

•

Vaers: gegevens tot en met 4 februari 2021, met 12.697 geregistreerde
ongewenste voorvallen, waaronder 653 sterfgevallen na injecties van de
experimentele COVID-mRNA-shots door Pfizer en Moderna. Naast de
geregistreerde 653 sterfgevallen, waren er 2792 doktersbezoeken, 208 permanente
handicaps en 1382 ziekenhuisopnames.
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Steeds meer mensen melden Covid-19-vaccinbijwerkingen op social
media, hier een paar voorbeelden
•

Paula Whitehouse meldt ernstige bijwerkingen na het innemen van Covid-19vaccin "Ik denk dat mensen moeten weten wat er met anderen aan de hand is,
aangezien vaccinaties voor covid nieuw zijn. Ik had de mijne donderdag en ervoer
een koude gevoelloze tintelende hand binnen 10 minuten en nog steeds in het
midden. Werd geadviseerd om te monitoren. 3 uur later verspreidde deze reactie
zich naar tong en mond en ben ik naar het ziekenhuis gestuurd. Geen behandeling
omdat de dokter toegaf dat hij niet wist waar ik op reageerde. Geen bloedtesten..."
https://www.facebook.com/paula.whitehouse.10/posts/10159318065364767

•

Karl Dunkin en zijn vrouw melden ernstige bijwerkingen “De afgelopen 8 dagen
waren ongelooflijk uitdagend. Ik had weinig interesse om de details van ons leven in
het openbaar te delen, maar door onze ervaring is duidelijk geworden dat de
informatie om mensen die door bijwerkingen van het Covid-vaccin te helpen,
minimaal is. Openbare groepen om ervaringen met het vaccin te delen, hebben
actief berichten verwijderd die de ervaring van mijn man beschrijven, omdat het
niet de boodschap volgt die ze willen dat je hoort. " lees het hele verhaal via
toegevoegde FB-link.
https://www.facebook.com/1132728823/posts/10223199165064111/

•

Ik ben vandaag aan het werk gegaan en eindigde op de eerste Hulp. Godzijdank
werk ik in een ziekenhuis. Ik ben er zeker van dat deze reactie afkomstig is van het
Covid19-vaccin. Ik had tachycardie. Mijn hartslag was 239. Ik voel me niet goed sinds
ik de injectie op dinsdag heb gekregen. Sindsdien heb ik hoofdpijn. Ik neem de
tweede vaccinatie niet. Dit was mijn ervaring met het vaccin waarvan ik vond dat ik
het moest delen.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218204371487785&id=1444497416

•

Vandaag ging ik naar mijn pfizer covid 19-vaccinatie omdat ik in een
verzorgingshuis werk en dacht dat het in het beste belang van mijn bewoners
zou zijn om het te krijgen… naarmate de tijd verstreek verloor ik het volledige
gevoel in mijn rechterarm en been en werd mijn hoofdpijn ook een ondragelijke pijn
in mijn nek, mijn moeder vermoedde dat er iets mis was en belde 111. Ik kreeg
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vervolgens een CT-scan en werd opgenomen met een mogelijke beroerte, rekening
houdend met mijn 19-jarige leeftijd. Ik zit nu op een stroke-afdeling ondanks dat er
geen teken van een beroerte is om te controleren of mijn gevoel terugkomt en om
te zien of ik weer kan lopen. Deze video was tijdens mijn therapiesessie waarin ik
probeerde mijn arm weer in beweging te krijgen. Ik gebruikte al mijn kracht om te
proberen een vork naar mijn mond te brengen.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2749373985391622&id=100009571428
119
•

1000 ervaringsverhalen
https://1000covidstories.com/

Canada
•

Vier mensen ervaren bijwerkingen op het COVID-19-vaccin. Van de vier gevallen
waren er twee verplichte bezoeken aan de spoedeisende hulp.
https://winnipeg.ctvnews.ca/four-manitobans-experience-adverse-reactions-tocovid-19-vaccine-1.5256268

•

Hamilton PSW, allergische reactie op het COVID-19-vaccin leidde tot flauwvallen,
toevallen en reanimatie, bijna een week later voelde ze nog steeds de effecten."
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/covid-19-vaccine-allergic-reaction1.5856827

Mexico
•

Een arts in Mexico, die het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus ontving, werd op
een intensive-careafdeling opgenomen. De 32-jarige, werd opgenomen na het
ontwikkelen van huiduitslag, convulsies, spierzwakte en ademhalingsmoeilijkheden
binnen een half uur na vaccinatie.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccinesidUSKBN2970H3

•

32-jarige internist, die het vaccin op 30 december kreeg, kreeg in de dagen
daarna verschillende aanvallen en wordt behandeld in een gespecialiseerd
ziekenhuis dat deel uitmaakt van het Mexicaanse socialezekerheidsinstituut IMSS.
https://www.india.com/news/world/pfizer-coronavirus-vaccine-allergic-reactionpfizer-vaccine-side-effects-doctor-admitted-to-icu-after-receiving-pfizer-covid-19vaccine-4305161/

•

Ongeveer 110 mensen in Mexico hebben een allergische reactie gehad op het
Pfizer / BioNTech Covid-19-vaccin, zei een federale gezondheidsfunctionaris
https://mexiconewsdaily.com/news/coronavirus/covid-vaccinaties-have-produced110-allergic-reactions/

Brazilië
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•

Braziliaanse arts sterft tijdens deelname klinische studie aan AstraZeneca's
COVID-19 vaccin.
Brazilian Doctor Dies Participating in AstraZeneca's COVID-19 Vaccine Clinical Trial The Vaccine Reaction

Israël
•

Israëlische man (75) sterft nadat hij het COVID-vaccin heeft gekregen
https://nypost.com/.../israeli-man-dies-of-heart-attack.../
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865

•

88-jarige man uit Israël stort in en sterft enkele uren na vaccinatie.
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293952

•

Honderden Israëli's raken besmet met Covid-19 nadat ze het Pfizer / BioNTechvaccin hebben gekregen.
https://www.rt.com/news/511332-israel-vaccination-coronavirus-pfizer/

•

"24 uur na ontvangst van het Covid-19-vaccin ontwikkelde een 23-jarige man een
zeldzaam multisysteem-inflammatoir syndroom, dat onder andere ernstige
schade aan de hartfunctie veroorzaakt."
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294606

•

Een 49-jarige man arriveerde in een medisch noodcentrum in Jeruzalem nadat
hij ongeveer een uur nadat hij een vaccin tegen het coronavirus had gekregen,
leed aan een extreme allergische reactie.
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293896

•

Bijwerkingen van de tweede dosis vaccin zijn zelfs erger dan van de eerste dosis
“Topfunctionaris van het coronavirus waarschuwt dat de tweede dosis COVID-vaccin
nog ergere bijwerkingen zal veroorzaken dan de eerste dosis."
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294830

•

Omdat het vaccin geen onmiddellijke immuniteit biedt tegen het coronavirus, is
de ziekte bij meer dan tweehonderd Israëlische burgers gediagnosticeerd dagen
nadat ze de Pfizer / BioNTech-prikken hadden gekregen.
https://conservativedailypost.com/pfizer-vaccine-deaths-mount-in-israel-as-240contract-covid-19-after-injection/

•

72 jarige Israëlische vrouw raakt verlamd in gezicht na corona-vaccin.
Israeli Woman gets Paralyzed in Face following Corona Vaccine (israel365news.com)

•

13 van de bijna 2 miljoen. Israëli's lijden aan gezichtsverlamming na Corona
vaccinatie,
COVID-19 vaccine: 13 out of 2 mil. Israelis suffer facial paralysis - The Jerusalem
Post (jpost.com)

•

Israëlische tiener opgenomen in het ziekenhuis op ICU wegens ‘hartontsteking’
dagen na ontvangst van het tweede Pfizer-vaccin.
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https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/26/israeli-teenagers-flock-covidvaccine-clinics-bid-save-exams/
•

Ongeveer 1 op de 100.000 mensen die het Pfizer-vaccin heeft ontvangen, leed
aan myocarditis (een ontsteking van de hartspier).
https://www.jpost.com/health-science/covid-19-israel-finds-possible-link-betweenvaccine-myocarditis-cases-666237

Verenigd Koninkrijk
•

•

4.000 vrouwen melden menstruatieproblemen na Covid-vaccinatie
https://www.thetimes.co.uk/article/4-000-women-report-period-problems-afterjab-3sdgwgx8v
NHS waarschuwt om GEEN Covid-vaccin te geven aan mensen met een
voorgeschiedenis van allergische reacties.
https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2020/dec/09/pfizer
-covid-vaccine-nhs-extreme-allergy-sufferers-regulators-reaction

•

Twee mensen die in het VK moesten worden behandeld voor ernstige
bijwerkingen na vaccinatie met het Pfizer vaccin.
https://nypost.com/2020/12/09/uk-issues-warning-about-pfizers-covid-19-vaccine/

•

Er waren twee ernstige bijwerkingen van zwelling van het gezicht bij ontvangers
van vaccins met een voorgeschiedenis van injectie van dermatologische
vulstoffen. Het optreden van zwelling werd respectievelijk 1 en 2 dagen na
vaccinatie gemeld en hield waarschijnlijk verband met vaccinatie.
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19vaccine-moderna/information-for-healthcare-professionals-on-covid-19-vaccinemoderna

•

53 doden in Gibraltar in 10 dagen nadat experimenteel Pfizer-mRNA COVIDinjecties begonnen.
https://healthimpactnews.com/2021/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-afterexperimental-pfizer-mrna-covid-injections-started/
https://www.bitchute.com/video/ZjPjagO0OiJ9/?fbclid=IwAR335iKa2LtG6ZCHbApJ
mo9O6ayA2tMidA3ExnxrONOtCrqcBTLji5-76O8

•

Schokkende cijfers door bijwerkingen van AstraZeneca Vaccine in de UK.
4325 - Hartaandoeningen 472 - Overledenen 87 - Hartaanvallen 15 Miskramen 73 - Permanent blind 94 - Permanent doof 95234 Zenuwstelselaandoeningen (officiële cijfers)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/977006/COVID19_vaccine_AstraZeneca_analysis_print.pdf

•

Het Britse overheidssysteem voor ongewenste voorvallen op het gebied van
vaccins heeft 2.233 ontvangen. Waaronder overmatige of afwezige
menstruatiebloedingen, vertraagde menstruatie, vaginale bloedingen,
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miskramen en doodgeboorten.
https://www.lifesitenews.com/news/thousands-of-women-reporthemorrhaging-reproductive-dysfunction-miscarriage-after-corona-shots

Portugal
•

Gezondheidswerker uit Portugal sterft 2 dagen na vaccinatie met COVID-19
https://vaccinedeaths.com/2021-01-08-health-professional-dies-after-covid-19vaccination.htmlhttps://trib.al/eEWi66p

Zwitserland
•

Zwitserland, meldt de eerste dode na injectie van het Pfizer vaccin
https://nypost.com/2020/12/30/nursing-home-resident-dies-after-getting-covidvaccine-report/

•

De bewoner van het Zwitserse verpleeghuis overlijdt nadat hij het COVID-19vaccin heeft gekregen.
https://nypost.com/2020/12/30/nursing-home-resident-dies-after-getting-covidvaccine-report/

IJsland
•

3 sterfgevallen na vaccinatie met Covid19. Drie mensen die in dit land zijn ingeënt
tegen het coronavirus zijn inmiddels overleden. Dit wordt bevestigd door Rúna
Hauksdóttir Hvannberg, directeur van het IJslandse Geneesmiddelenbureau.
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/01/04/thrir_nu_latist_eftir_bolusetningu_
her_a_landi

Noorwegen
•

Noorwegen doet onderzoek naar de dood van twee verpleeghuisbewoners die
stierven na vaccinatie met het Pfizer vaccin
https://www.wionews.com/world/norway-investigating-death-of-two-people-whoreceived-pfizers-coronavirus-vaccine-354716

•

82-jarige bewoner van verpleeghuis Sola sterft een dag na vaccinatie tegen
COVID-19.
https://norwaytoday.info/news/82-year-old-resident-at-sola-nursing-home-diesone-day-after-being-vaccinated-against-covid-19/

•

Noorwegen waarschuwt dat Covid-19-vaccins te riskant kunnen zijn voor zeer
oude en terminaal zieken personen, de meest voorzichtige verklaring tot nu toe
van een Europese gezondheidsautoriteit, aangezien landen de bijwerkingen van
de eerste injecties beoordelen om goedkeuring te krijgen.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/norway-warns-ofvaccination-risks-for-sick-patients-over-80
•

In Noorwegen zijn meer dan 20 mensen overleden nadat ze gevaccineerd waren
met het Pfizer-vaccin.
https://eurnews.net/more-than-20-people-vaccinated-with-the-pfizer-vaccine-diedin-norway/
Het Noorse Geneesmiddelenbureau koppelt 13 sterfgevallen aan bijwerkingen
van vaccins. "De rapporten zouden erop kunnen wijzen dat veelvoorkomende
bijwerkingen van mRNA-vaccins, zoals koorts en misselijkheid, mogelijk tot
sterfgevallen hebben geleid bij sommige kwetsbare patiënten", merkte hoofdarts
Sigurd Hortemo van het Noorse Geneesmiddelenbureau op. "Als je erg zwak bent,
moet je waarschijnlijk niet worden gevaccineerd", zei Steinar Madsen van het
Noorse Geneesmiddelenbureau ... "
https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2021/01/sec-210117presstv01.htm

Duitsland
•

Inwoners van een verpleeghuis in Küps kregen coronavaccinatie, toch zijn er nu
meerdere mensen besmet met Sars-CoV-2. Is het mogelijk om ondanks vaccinatie
besmet te raken met Covid-19? De timing kwam voor iedereen als een verrassing.
Twee weken voordat de bewoners en medewerkers de tweede vaccinatie tegen SarsCov-2 zouden krijgen, brak de ziekte uit in het verpleeghuis Sonnen-Blick in Küps.
https://www.infranken.de/lk/kronach/corona-infektion-trotz-impfung-wiesostecken-sich-geimpfte-mit-covid-19-an-art-5143423

•

Nedersaksen: 89-jarige oudere vrouw sterft na coronavaccinatie
https://www.wochenblick.at/niedersachsen-89-jaehrige-seniorin-stirbt-nachcorona-impfung/

•

90-jarige bewoner sterft kort na de coronavaccinatie
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/heimbewohnerin-verstirbtnach-corona-impfung-in-weyhe-100.html

•

Duitse specialisten onderzoeken het overlijden van 10 mensen die tegen Covid19 zijn ingeënt
https://www.aninews.in/news/world/europe/german-specialists-probing-10-deathsof-people-vaccinated-against-covid-1920210115045615/

•

Duitsland stopt met AstraZeneca bij 60-minners.
Het Duitse Paul Ehrlich Institute, een medische toezichthouder, maakte melding van
31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen Op twee gevallen na ging het
om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63 jaar. Negen mensen zijn overleden.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/792160044/duitsland-stopt-met-astra-zeneca-bij60-minners
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•

8 mensen in Duitsland overleden na vaccinatie AstraZeneca. In Duitsland
zijn er al 42 mensen die een zeldzame vorm van trombose hebben gekregen
na een vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. 23 van die 42 mensen hadden
ook een lage hoeveelheid bloedplaatjes.
https://leefspiritueel.nu/8-mensen-in-duitsland-overleden-na-vaccinatieastrazeneca/

Griekenland
•

Een 32-jarige vrouwelijke oncoloog in Griekenland heeft naar verluidt een
allergische reactie ontwikkeld nadat ze het Pfizer / BioNTech-vaccin had
gekregen.
https://neoskosmos.com/en/182600/greek-doctor-develops-allergische-reactie-tocovid-19-vaccin/

Bulgarije
•

Bulgarije meldt 4 gevallen van bijwerkingen van het Pfizer Covid-vaccin.
https://www.ndtv.com/world-news/bulgaria-reports-4-cases-of-side-effects-frompfizer-covid-vaccine-2347667

Frankrijk
•

Een zorgwekkend niveau van bijwerkingen, zegt professor Caume.
“Professor Eric Caumes, hoofd van de epidemiologische eenheid van het ziekenhuis
van La Pitié-Salpêtrière, wil zich niet met het Pfizer/BioNTech-vaccin laten inenten.
De professor vindt, na het lezen van de gegevens die het Pfizer-laboratorium over
het vaccin vrijgeeft, dat de bijwerkingen te ernstig zijn. "Ik heb nog nooit zo'n hoog
aantal bijwerkingen van een vaccin gezien", zegt hij.
https://www.sortiraparis.com/news/coronavirus/articles/237986-pfizer-vaccine-aworrying-level-of-adverse-effects-professor-caumes-says/lang/en

•

Zes ernstige bijwerkingen en één sterfgeval werden waargenomen met het
Comirnaty-vaccin van Pfizer. 4 gevallen van allergische reacties en 2 gevallen van
tachycardie. De Franse ANSM werd ook geïnformeerd over het overlijden van een
persoon die op 13 januari tegen Covid-19 was ingeënt met het vaccin van de
Comirnaty."
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-six-effetsindesirables-graves-avec-evolution-favorable-ont-ete-observes-en-france-apres-unevaccination_4258813.html

Spanje
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•

TRAGEDIE! 9 mensen in Spaans verpleeghuis overleden kort na eerste Pfizer
vaccinatie.
https://healthimpactnews.com/2021/tragedy-9-dead-in-spanish-nursing-homeshortly-after-first-pfizer-shots-but-second-doses-given-anyway-religious-beliefs-invaccines-causing-massive-senior-deaths/

•

Tweede Pfizer-prikken gestopt nadat 46 verpleeghuisbewoners stierven na
eerste prik.
https://dissident.one/2021/02/21/SPANJE-TWEEDE-PFIZER-PRIKKEN-GESTOPTNADAT-46-VERPLEEGHUISBEWONERS-STIERVEN-NA-EERSTE-PRIK/

•

Acute myocarditis, een ontsteking van de hartspier, na toediening van het
COVID-19 vaccin.
https://www.revespcardiol.org/en-linkresolver-miocarditis-aguda-trasadministracion-vacuna-S0300893221001391

Italië
•

45-jarige Italiaanse arts 'In de bloei van zijn leven en in perfecte gezondheid'
overlijd na de Pfizer vaccinatie.
https://www.affaritaliani.it/cronache/aversa-morto-medico-di-45-anni-perarresto-cardiaco-aveva-fatto-il-vaccino-718505.html

•

Elisabeth Durazzo, een jonge verpleegster in dienst van het Fabrizio Spazianiziekenhuis in Frosinone, is naar verluidt plotseling in haar slaap overleden aan
een hartstilstand, 10 dagen na vaccinatie met het covid vaccin van pfizer.
https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/18/infermiera-muorenel-sonno-a-frosinone-cause-naturali-ma-era-stata-vaccinata.html

•

Mauro Valeriano D'Auria, een gastro-enteroloog in het Umberto I-ziekenhuis in
Nocera Inferiore, is naar verluidt op 24 januari 2021 tijdens het tennissen
overleden door een hartaanval. Hij posten op zijn fb pagina dat hij het Covid-19
vaccin had genomen en dat het volkomen veilig was.
https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/27/un-altro-infermieremuore-nel-sonno-infarto-aveva-fatto-la-seconda-dose-di-vaccino.html

•

Een 49-jarige apotheker, stierf afgelopen na ontvangst van het Covid-vaccin.
https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/23/farmacista-sivaccina-e-muore-ausl-vaccino-non-centra-ma-veramente.html

•

Italië stopt met AstraZeneca en neemt vaccins in beslag na dood muziekleraar
(57)
https://www.telegraaf.nl/nieuws/492748707/italie-stopt-met-astra-zeneca-enneemt-vaccins-in-beslag-na-dood-muziekleraar-57

Ierland
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•

39-jarige arts en zoon van voormalig opperrechter van Trinidad dood gevonden
na injectie met COVID.
https://healthimpactnews.com/2021/39-year-old-medical-doctor-and-son-offormer-chief-justice-of-trinidad-found-dead-after-covid-injection-in-ireland/

Oostenrijk
•

Een 49-jarige vrouw overleed als gevolg van ernstige stollingsstoornissen en een
35-jarige vrouw ontwikkelde een longembolie maar is herstellende
https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/oostenrijk-onderzoekt-partijvaccins-astrazeneca-na-incident/ar-BB1ekQQc

Suriname
•

Een 49-jarige man overleed twee dagen na het ontvangen van de vaccinatie. (25
april 2021)
https://www.waterkant.net/suriname/2021/04/25/weer-iemand-in-surinameoverleden-na-covid-19-vaccinatie/

•

Twee personen overleden na COVID-19 vaccinatie (9 april 2021)
https://www.waterkant.net/suriname/2021/04/09/twee-personen-in-surinameoverleden-na-covid-19-vaccinatie/
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