
Belangrijke Informatie over  
Mondkapjes en COVID-19 
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van  RIVM-Coronacijfers, het effect van de 
mondkapjes en welke mogelijke juridische- en gezondheidsrisico’s er spelen bij mondkapjes.

Feiten over Corona 
Allereerst goed nieuws: De mortality rate van de griep is 0,16% en die van Corona 0,2%. Corona 
is inmiddels niet of nauwelijks dodelijker dan een normale griep. Procentueel gezien maar ook in 
absolute aantallen zijn ze gelijkwaardig.

Dit in tegenstelling toen in maart de lockdown afgeroepen werd en RIVM een 25x hoger 
sterftecijfer presenteerde van 5%. Aantallen mensen gestorven tijdens griepseizoen aan griep of 
griep/corona zijn ook gelijkwaardig.


Vanaf midden juli tot heden gebruikt de politiek de stijgende aantallen positieve testen als basis 
voor hun politiek beleid. In de afgelopen twee maanden zijn er veel positieve testen geweest en er 
hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de aantallen ziekenhuisopnamen en doden met of ten 
gevolge van Corona in zowel Nederland als België en Zweden.

Jaap van Dissel over werking PCR testen: “Bovendien toont een positieve test aan dat je een 
stukje genetische informatie in je lichaam hebt, maar je kunt daar niet uit afleiden dat je een 
levend virus bij je draagt waar je ziek van zou kunnen worden.”

Gezondheidsrisico’s 
Een mondmasker zorgt ervoor dat de ingeademde lucht ca. 15 keer de wettelijke norm % 
Kooldioxide overschrijdt. De toxische grens wordt na 1 minuut dragen van een masker ruim 
overschreden tot waarden die het drie tot viervoudige van deze maximumwaarden zijn.

Mondkapjes zijn bedoeld voor specifieke situaties en kortstondig gebruik omdat ze de 
homeostase van het lichaam verstoren. Veelvuldig en langdurig gebruik kan en zal dus ook voor 
gezondheidsproblemen zorgen.

Door het dragen van een masker zullen de uitgeademde afvalstoffen moeilijker kunnen 
ontsnappen en zich concentreren in de neusgangen, wat nadelige gezondheidseffecten kan 
hebben.

Daarnaast is uitgebreid gedocumenteerd dat het dragen van een gezichtsbedekking de nodige 
psychische gevolgen heeft.

Juridische Risico’s 
Werkgevers hebben de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat de ingeademde lucht voldoet aan 
de gestelde wettelijke normen. RIVM verwijst naar IFA (Instituts Arbeitsschutz der DGUV) voor de 
grenswaarden kooldioxide. IFA geeft aan dat meer dan 0,2% (2000 ppm) onacceptabel is en dat 
er absoluut (ventilatie of bouwkundige) maatregelen genomen moeten worden. Ingeademde lucht 
achter het masker heeft binnen 1 minuut ca. 3% (30.000 ppm) kooldioxide. 
Er zijn scholen, sportverenigingen en werkgevers die de mondkapjes verplichten terwijl WHO zegt 
dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de mondkapjes verspreiding van het Coronavirus 
beperken of stoppen. Als U een leidinggevende bent en leerlingen of werknemers verplicht om 
mondkapjes te dragen, dan bestaat er een risico dat u persoonlijk juridisch aansprakelijk kunt 
worden gesteld.

Feiten over mondkapjes 
Feitelijk bevestigt de meest recente systemische analyse opnieuw dat maskers niet effectief zijn 
bij het voorkomen van de overdracht van virussen als CoVID-19.

We moeten ons nu allemaal realiseren dat het van gezichtsmaskers nog nooit is aangetoond dat 
ze virale overdracht kunnen voorkomen of tegengaan. Dat is precies de reden waarom ze nooit 
zijn aanbevolen voor gebruik tijdens de seizoensgebonden griepuitbraak, epidemieën of eerdere 
pandemieën.




Uit 14 gerandomiseerde, gecontroleerde studies van mondkapjes maatregelen is niet gebleken 
dat ze een substantieel effect hebben op de overdracht van de door het laboratorium bevestigde 
griep.

Noch de verplichting om maskers te dragen, noch de afschaffing ervan heeft een meetbaar effect 
gehad op de infectiesituatie.

HELPT EEN MONDMASKER TEGEN DE VERSPREIDING VAN 
HET CORONAVIRUS?  
Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano en voorzitter van het Wetenschappelijk Comité 
Coronavirus, verduidelijkt: "Mondmaskers dragen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus, 
heeft weinig zin.”

Je kan nog zo hard roepen dat het hier om een nieuw virus gaat wat extreem dodelijk is, het is 
gewoon niet zo. Mensen vallen niet bij bosjes neer. Opvallend is namelijk dat de hele zomer er 
amper een dode gevallen is, en tegelijkertijd met het invallen van de ‘r in de maand’ (iedereen kent 
die uitspraak) er ineens weer ziekenhuis opnames zijn. Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen, 
geen uitzondering. Wat kun je nou hieruit concluderen? Een aantal dingen. Ten eerste werken de 
regels dus blijkbaar niet gezien het feit dat de samenleving al die tijd mét de regels geleefd heeft, 
ook kijkend naar andere landen waar het strenger was. Ten tweede is er geen significant verschil 
in het aantal zieken of doden over het algemeen bekeken. Ten derde zie je in de statistieken 
ongeveer dezelfde lijnen terug die je elk jaar ziet. 

Politieke risico’s 
De WHO heeft aan de BBC toegegeven dat de update van haar beleid t.a.v. het dragen van 
gezichtsmaskers in juni 2020 niet te wijten is aan nieuw bewijsmateriaal, maar aan "politiek 
lobbyen”. De mondkapjesmaatregel bij ons in Nederland is volgens onze overheid ook niets meer 
dan een gedragsexperiment.

De meeste mensen zijn nog steeds in de veronderstelling dat de rechtenbeperking vanwege 
Corona voorbij gaat. “Als we maar genoeg gehoorzamen dan verdwijnt het allemaal vanzelf”, dat 
is de gedachte. In heel Nederland hebben mensen massaal het advies gekregen om mondkapjes 
te dragen. Ondertussen moet iedereen nu wel weten dat deze mondkapjes niet werken. Deze 
gedragsregel past in de agenda 2030 van de Verenigde Naties en het World Economic forum. 
Bent u het met die plannen eens, om vooral mensenrechten te beperken via de NWO? Zo niet dan 
is het belangrijk om daar op tijd uw stem over te laten horen!

Ernstige gevolgen 
De Duitse neuroloog Margareta Griesz-Brisson waarschuwt voor de ernstige gevolgen bij het 
gebruik van mondkapjes, met name bij kinderen. De coronamaatregelen zijn in haar ogen wreed 
en onmenselijk.

Een mens kan wekenlang overleven zonder voedsel en dagenlang zonder water, maar slechts 
enkele minuten zonder zuurstof. Het dragen van mondkapjes leidt tot zuurstofgebrek. Daarnaast 
krijgen mensen – doordat ze hun uitademlucht weer inademen – te veel koolstofdioxide binnen, 
aldus de arts. “Het gevolg is dat het brein permanent beschadigd raakt.” Ze verwacht dan ook dat 
het aantal gevallen van dementie zal stijgen.

“Voor kinderen zijn mondkapjes een absolute nono,” stelt Griesz-Brisson. “Het immuunsysteem 
heeft zuurstof nodig. Ook het brein het zuurstof nodig. Kinderen hebben een waanzinnig actief 
immuunsysteem en brein. Een kinderbrein smacht naar zuurstof.”

Het zuurstofgebrek verstoort de ontwikkeling van het brein met als gevolg dat kinderen minder 
goed kunnen leren. Ook heeft het een negatieve impact op de organen. De schade die 
mondkapjes veroorzaken, kan niet meer ongedaan gemaakt worden.

Een mondkapje beschermt bovendien niet tegen het virus. Virussen zijn 0,08 micrometer groot, 
terwijl de poriën van mondkapjes 80 tot 500 micrometer groot zijn. 

Mondkapjes worden geadviseerd maar niet verplicht!


We raden u daarom sterk aan om te stoppen met het dragen van een mondkapje 
en de regering via email te laten weten dat u een zinnig beleid wenst.  
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden 

Geeft u aub deze informatie door aan iemand anders? Bedankt!


https://www.ninefornews.nl/?zoeken=coronamaatregelen
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden

