Mondkapjes zijn noch effectief, noch veilig
Door Colleen Huber NMD (als Colleen Schmidt publiceerde zij ook in The Lancet)
Het oorspronkelijke artikel in het Engels (06-07-2020). Vertaald door E. Maatkamp
Zie ook haar artikel ‘Censuur versus de wetenschap rond mondkapjes’ (pag. 11)
Terwijl ik dit schrijf, is er onder het publiek een sterke opleving in het gebruik van
mondkapjes in publieke ruimten - in de VS en in andere landen. Het publiek heeft
van de media en de overheid te horen gekregen dat het gebruik van een mondkapje, zelfs als je niet ziek bent, kan voorkomen dat anderen besmet worden met
SARS-CoV-2, de besmettelijke overbrenger van de ziekte COVID-19.
Dit is een bespreking van de ‘peer reviewed’ (door vakgenoten getoetste) medische
literatuur over de invloed van mondkapjes op de gezondheid, zowel immunologisch
als lichamelijk. Het doel van dit artikel is de beschikbare gegevens te onderzoeken
omtrent de effectiviteit van mondkapjes en over de veiligheid van de mondkapjes
zelf. De reden dat beide onderzoeken beschreven worden in dit artikel is dat voor
het algemene publiek en het individu een risicoanalyse beschikbaar moet zijn waarin de nadelen en de voordelen van mondkapjes opgesomd worden, zodat men weloverwogen kan besluiten of (en zo ja wanneer) men een mondkapje zou kunnen
dragen.

Zijn mondkapjes effectief in het voorkomen van de verspreiding van respiratoire
(ademhalings-) pathogenen (ziekteverwekkers)?
In deze meta-analyse (zie noot 1) werd ontdekt dat mondkapjes (gezichtsmaskers)
geen meetbaar effect hadden op de verspreiding/transmissie/overdracht van virale
infecties.1 De studie toonde het volgende aan: ‘Vergeleken met het niet dragen van
mondkapjes was er geen reductie (afname) van griepachtige ziektegevallen of vastgestelde (bewezen) griep onder de algemene bevolking en onder zorgmedewerkers.’
Deze meta-analyse (verricht in 2020, zie noot 2, volgende pagina) toont aan dat het
bewijs uit een gerandomiseerde controlestudie naar de effectiviteit van mondkapjes, de bewering dat mondkapjes een substantieel afremmend effect hebben
op de verspreiding van door het laboratorium bevestigde griep niet bevestigt - of
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de mondkapjes nu gedragen worden door besmette personen (beheersing van de
bron) of door personen onder het algemene publiek om hun vatbaarheid voor de
ziekte te reduceren.2
Een ander recent onderzoek (zie noot 3) concludeerde dat mondkapjes geen aantoonbare bescherming bieden tegen specifiek COVID-19, hoewel mondkapjesgebruik in 3 van de 31 studies verbonden leek te kunnen worden met een ‘zeer geringe afname’ van de kans op het ontwikkelen van een griepachtige ziekte.3
Deze studie uit 2019 (zie noot 4) onder 2.862 deelnemers toonde aan dat zowel het
gebruik van N95-mondkapjes als chirurgische mondkapjes ‘als resultaat gaf dat er
geen significant verschil bestond in de incidentie (het aantal nieuwe ziektegevallen)
van door het laboratorium bevestigde griep’.4
De volgende meta-analyse uit 2016 (zie noot 5) toonde aan dat zowel gerandomiseerde controlestudies als observatiestudies naar N95-mondkapjes en chirurgische
respirators (gezichtsmaskers) die door zorgmedewerkers gedragen werden, geen
preventief voordeel aantoonden met betrekking tot de overdracht van acute luchtweginfecties. Men concludeerde ook dat de verspreiding van acute luchtweginfecties ‘plaatsgevonden zou kunnen hebben door contaminatie (besmetting) van de
verstrekte beschermingsmiddelen bij opslag en hergebruik van mondkapjes gedurende de werkdag’.5
Een meta-analyse uit 2011 (zie noot 6) van 17 studies naar mondkapjesgebruik en
het effect daarvan op de verspreiding van influenza toonde aan dat ‘geen van de
studies een afdoende relatie liet zien tussen mondkapjes/respiratorgebruik en bescherming tegen een influenzabesmetting.’6 Maar de auteurs speculeerden dat de
effectiviteit van de mondkapjes verbonden kan zijn aan vroegtijdig, consistent en
juist gebruik. Mondkapjesgebruik bleek ook niet te beschermen tegen de gewone
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verkoudheid (dit bleek uit controlestudies waarbij mondkapjesdragers vergeleken
werden met zorgmedewerkers die geen mondkapje droegen).7

Luchtstroming rond mondkapjes
Mondkapjes worden verondersteld effectief te zijn in het belemmeren van de voorwaartse verplaatsing en verspreiding van virusdeeltjes. Maar bij de mensen die in
deze studie (zie noot 8) naast of achter een mondkapjesdrager óf een niet-mondkapjesdrager stonden of zaten, werd geconstateerd dat er meer besmettingen optraden door met virus geladen respiratoire druppels (vochtige uitademingsproducten) van mondkapjesdragers dan van niet-mondkapjesdragers - door ‘lekkage
van plotselinge sterke achterwaartse en benedenwaartse luchtstromen (zoals
niezen) die via de zijkanten en onderkant van het mondkapje ontsnapten en daardoor grote risico’s gaven’, en door de ‘potentieel gevaarlijke lekkage van sterke
luchtstromen die enkele meters ver reikten’.8
Bij alle mondkapjes werd gedacht dat zij de voorwaartse luchtstroming met 90
procent of meer zouden reduceren vergeleken met het niet dragen van een mondkapje. Maar stromingsvisualisatie met schlieren toonde aan dat bij mensen die chirurgische mondkapjes of gewone stoffen mondkapjes droegen verder reikende
luchtstromingen langs het voorhoofd optraden dan bij mensen die geen mondkapje
droegen (dat betroffen dan ongefilterde opwaartse luchtstromen die langs de
wenkbrauwen omhoog gingen). De afgelegde afstanden bedroegen 182 mm bij de
chirurgische mondkapjes en 203 mm bij de stoffen mondkapjes, versus 0 mm bij de
niet-mondkapjesdragers. Achterwaartse ongefilterde luchtstromen waren sterk bij
alle mondkapjes (vergeleken bij de niet-mondkapjesdragers).
Bij zowel N-95 mondkapjes als chirurgische mondkapjes werd waargenomen dat de
uitgestoten deeltjes van 0,03 tot 1 micron (micrometer) afgebogen werden of afketsten rond de randen van het mondkapje (en zich zo verder verplaatsten - denk
maar aan een flipperkast - E. M.) en dat er een meetbare penetratie was van het
filter bij elk mondkapje.9
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Penetratie van mondkapjes
Een studie (zie noot 10) naar 44 merkmondkapjes toonde aan dat er gemiddeld 35,6
procent penetratie plaatsvond (+ 34,7 procent). De meeste medische mondkapjes
hadden meer dan 20 procent penetratie, terwijl ‘algemene mondkapjes en zakdoeken’ geen enkele beschermende functie bleken te hebben in termen van aerosolfiltratie-efficiëntie’. De studie toonde aan dat ‘medische mondkapjes, algemene
mondkapjes en zakdoeken weinig bescherming boden tegen respiratoire aerosolen
(een aerosol is een colloïdaal mengsel van vaste deeltjes of vloeistofdruppels in een
gas)’10. Bij de ademhaling bestaan de relevante aerosolen uit de suspensie van bacteriële of virale deeltjes die in- of uitgeademd worden.
In een andere studie (zie noot 11) was de penetratie van stoffen mondkapjes door
kleine vaste deeltjes bijna 97 procent, en bij medische mondkapjes 44 procent.11

N95-mondkapjes
Honeywell is de maker van de N95-mondkapjes. Die zijn vervaardigd met een 0,3
micronfilter.12 Ze worden N95-mondkapjes genoemd omdat 95 procent van de
deeltjes met een diameter van 0,3 micron uitgefilterd worden aan de voorzijde middels een elektrostatisch mechanisme. Coronavirussen hebben een diameter van
ongeveer 0,125 micron. De meta-analyse toonde aan dat N95-mondkapjes geen
betere bescherming boden tegen virale infecties of influenza-achtige infecties dan
de gewone mondkapjes.13 Een andere studie (zie noot 14) gaf echter wel aan dat ze
meer bescherming boden na een ‘fit-test’ (op pasvorm getest) vergeleken met chirurgische mondkapjes.14
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Deze studie (zie noot 15) toonde aan dat 624 van de 714 mensen die een N95mondkapje droegen zichtbare spleten lieten bestaan (tussen het gezicht en het
mondkapje) na het opdoen van hun mondkapje.15

Chirurgische mondkapjes
Deze studie (zie noot 16) toonde aan dat chirurgische mondkapjes geen bescherming boden tegen influenza.16 Een andere studie (zie noot 17) toonde aan dat chirurgische mondkapjes een ratio van ongeveer 85 procent penetratie van inactieve
influenzadeeltjes vertoonden (in de vorm van aerosolen) en ongeveer 90 procent
van de Staphylococcus aureus, hoewel deeltjes van deze bacterie een ongeveer 6
keer grotere diameter hebben dan influenzadeeltjes.17
Het gebruik van mondkapjes in de chirurgie (in de operatiekamer) bleek zelfs een
lichte toename van incidenten van post-operatieve wondinfecties te geven vergeleken met het niet gebruiken van mondkapjes in de operatiekamer (in een studie
van 3.088 operaties).18 De chirurgische mondkapjes bleken geen aanvullende beschermende effecten te hebben voor de patiënten. Andere studies toonden geen
verschil aan in aantallen wondinfecties met en zonder mondkapje.19, 20
Deze studie (zie noot 21) toonde aan dat ‘er een gebrek aan substantieel bewijs is
voor het onderbouwen van de bewering dat mondkapjes de patiënt of de chirurg
beschermen tegen infectieuze besmettingen’.21
Deze studie (zie noot 22) toonde aan dat medische mondkapjes een filtratie-effect
hebben van tussen de 30 en 50 procent.22
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In het bijzonder stellen we nu de vraag of chirurgische mondkapjes effectief zijn in
het stoppen van de menselijke overdracht van coronavirussen. Zowel experimentele groepen als controlegroepen, respectievelijk met en zonder mondkapje, bleken ‘geen detecteerbare virussen te verspreiden in ademhalingsdruppels of aerosolen’.23 In deze studie controleerden ze niet de ineffectiviteit - dat is de onwerkzaamheid of inactiviteit - van de coronavirussen die in de uitgeademde lucht gevonden werden.
Een studie (zie noot 24) naar aerosolpenetratie toonde aan dat twee van de vijf
chirurgische mondkapjes die bestudeerd werden 51 tot 89 procent penetratie van
polydisperse aerosolen opleverde.24
In een andere studie (zie noot 25) die geïnfecteerde proefpersonen observeerde
terwijl zij hoestten, ‘waren noch de chirurgische noch de katoenen mondkapjes
effectief in het uitfilteren (tegenhouden) van SARS-CoV-2’. Er werden bovendien
meer virale deeltjes gevonden aan de buitenkant van het mondkapje dan aan de
binnenkant.25

Stoffen mondkapjes
Stoffen maskers of mondkapjes blijken laag-efficiënt te zijn in het blokkeren van
deeltjes van 0,3 micron en kleiner. Aerosolpenetratie door de verschillende stoffen
mondkapjes die in deze studie (zie noot 26) werden beoordeeld, bedroeg tussen 74
en 90 procent. De filtratie-effectiviteit van geweven mondkapjes bedroeg 3 tot 33
procent.26
Zorgmedewerkers die stoffen mondkapjes droegen, bleken 13 keer meer risico te
lopen op influenza-achtige ziekten dan zorgmedewerkers die medische mondkapjes droegen.27
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Deze analyse uit 1920 (zie noot 28) van stoffen mondkapjes die gebruikt werden
tijdens de pandemie in 1918-1919 beschrijft het falen van mondkapjes in het vertragen of stoppen van de verspreiding van de Spaanse griep in die tijd. De studie
concludeerde dat het aantal lagen stof nodig om penetratie van pathogene microben te voorkomen verstikkend hoog zou zijn en om die reden konden zulke mondmaskers niet gebruikt worden, maar ook vanwege het probleem van lekkage rond
de randen van de stoffen mondkapjes.28

Mondkapjes en -maskers tegen COVID-19
Een artikel in het New England Journal of Medicine over mondkapjesgebruik in relatie tot COVID-19 beoordeelt de kwestie als volgt: ‘Wij weten dat het dragen van
een mondkapje buiten de zorgfaciliteiten weinig of geen bescherming biedt tegen
een infectie. Publieke gezondheidsautoriteiten definiëren een significante blootstelling aan het Coronavirus als een ‘van aangezicht tot aangezicht’-contact met een
symptomatische COVID-patiënt binnen 1 meter 80 dat ten minste enkele minuten
duurt (sommigen zeggen meer dan 10 of zelfs 20 minuten). De kans om COVID-19
te krijgen door een vluchtig contact in een publieke ruimte is derhalve minimaal. In
veel gevallen is de wens van breed mondkapjesgebruik in de samenleving een reflexieve reactie op angst voor de pandemie’.29

Zijn mondkapjes veilig?
1. Tijdens het wandelen of andere sportieve activiteiten
Dragers van chirurgische mondkapjes hadden duidelijk meer last van kortademigheid na een wandeling van 6 minuten dan mensen die dezelfde wandeling zonder
mondkapje voltooiden.30
Onderzoekers zijn bezorgd over de mogelijke problemen die mondkapjes veroorzaken in de ademhalings-, bloedcirculatie- en immuunsystemen door zuurstofgebrek tijdens lichamelijke activiteit en door een substantieel gebrek aan kooldioxidewisseling door de uitgeademde lucht die na het uitademen achterblijft in het
mondkapje. Ten gevolge van hypercapnie (te veel kooldioxide in het bloed) kan er
28
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overbelasting van hart en nieren optreden en een verschuiving naar metabolische
acidose (verzuring van het bloed, een te lage pH).31
2. De risico’s van N95-mondkapjes
Zwangere zorgmedewerkers die een N95-mondkapje droegen, bleken 13,8 procent
minder zuurstof te verbruiken dan de controlegroep (die geen N95-mondkapje
droeg). Zij ademden ook 17,7 procent minder kooldioxide uit.32 Patiënten met nierfalen werden ook onderzocht terwijl zij N95-mondkapjes droegen. Vergeleken met
de controlegroep nam hun ‘gedeeltelijke zuurstofdruk’ (PaO2) significant af, terwijl
zij een toename van ademhalingsmoeilijkheden - en de schadelijke gevolgen daarvan - constateerden.33 Van de patiënten ontwikkelde 19 procent verschillende gradaties van hypoxemie (zuurstoftekort in het bloed) tijdens het dragen van het
mondkapje.
De N95-mondkapjes die zorgmedewerkers droegen, werden bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid (in de stof van het mondkapje) van het influenzavirus
in de door hen uitgeademde bio-aerosolen.34 In het griepseizoen van 2015 werd bij
25 procent van de mondkapjes van de zorgmedewerkers die op een spoedafdeling
werkten het influenzavirus gevonden.35
3. De risico’s van chirurgische mondkapjes
De chirurgische mondkapjes (of liever het residu van de uitgeademde bio-aerosolen) van zorgmedewerkers werden ook bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van het influenzavirus.36 Er werden verschillende respiratoire pathogenen gevonden aan de buitenzijde van gebruikte medische mondkapjes, hetgeen
kon resulteren in zelfbesmetting. Dat risico bleek toe te nemen naarmate het
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mondkapje langer gedragen werd.37 Chirurgische mondkapjes bleken ook een besmettelijke broedplaats van bacteriën te zijn. De bron van de bacteriën bleek het
lichaam van de chirurgen te zijn, niet de operatiekamer.38 Gezien het feit dat chirurgen tijdens de operatie van top tot teen beschermd zijn met speciale kleding, zou
dit resultaat met name alarmerend moeten zijn voor leken die mondkapjes dragen.
Zonder de bescherming van de chirurgische kleding hebben leken over het algemeen veel meer contact met hun eigen huid die als bron dient voor de accumulatie
van bacteriën op en in hun mondkapje dan chirurgen.
4. Het risico van stoffen mondkapjes
Zorgmedewerkers die stoffen mondkapjes droegen, hadden een significant hogere
prevalentie39 van influenza-achtige ziekten nadat zij gedurende vier weken onafgebroken een mondkapje gedragen hadden tijdens hun werkzaamheden vergeleken
met de controlegroep die ze niet droeg.40 De toename van de infectieratio bij
mondkapjesdragers kan het gevolg zijn van een verzwakking van het immuunsysteem tijdens het dragen van het mondkapje. Chirurgen bleken een lagere zuurstofsaturatie in hun bloed te hebben na operaties van slechts 30 minuten.41 Een
lager zuurstofgehalte in het bloed activeert het eiwitcomplex HIF-1 alfa (Hypoxia
Inducible Factor).42, 43 Dat zorgt op zijn beurt weer voor een verminderde regulering
van de CD4+ T-cellen. De CD4+ T-cellen zijn echter noodzakelijk voor een goede virale immuniteit.44
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Een afweging van de risico’s versus de voordelen van mondkapjesgebruik
Sinds de zomer van 2020 zien we dat er in de Verenigde Staten een run is op mondkapjes, vaak gepromoot door de media, politieke leiders en beroemdheden. Zelfgemaakte mondkapjes, stoffen mondkapjes en N95-mondkapjes die je gewoon in
de winkel kunt kopen, worden vooral door het publiek gebruikt als het naar de supermarkt gaat (en andere winkels) en bij het betreden van andere openbare
gebouwen. Soms worden bandana’s of sjaals gebruikt. Het gebruik van mondkapjes, of het nu stoffen, chirurgische of N95-mondkapjes betreft, vormt slechts een
zwakke belemmering voor geaeroliseerde pathogenen (in de lucht zwevende uitgeademde virale of bacteriële deeltjes) zoals we kunnen zien aan de hand van de
meta-analyses en andere studies die in dit artikel genoemd worden, zodat zowel de
overdracht van geaeroliseerde pathogenen naar omstanders in diverse richtingen
als zelfcontaminatie kan plaatsvinden (mogelijk is).
Er moet ook gezegd worden dat mondkapjes de inname van het benodigde volume
aan zuurstof belemmert - een volume dat nodig is voor een adequate zuurstofwisseling, resulterend in zichtbare en voelbare lichamelijke symptomen die onwenselijk zijn. Zelfs normale wandelingen van 6 minuten, de meer inspannende activiteiten daargelaten, resulteerden in dyspnoe (kortademigheid of benauwdheid de bewuste ervaring van een verstoring van de ademhaling). Het volume aan zuurstof dat ingeademd wordt bij een onbelemmerde ademteug bedraagt bij gezond
werkende ademhalingsorganen ongeveer 100 ml (nodig voor het in stand houden
van de normale lichaamsfuncties), en 100 ml zuurstof overstijgt vele malen het volume dat een pathogeen nodig heeft voor transmissie.
Bovenstaande gegevens laten zien dat mondkapjes meer dienen als obstructie van
de normale ademhaling dan als effectieve barrières voor pathogenen. Daarom
moeten mondkapjes niet gebruikt worden door het algemene publiek - noch door
kinderen, noch door volwassenen. En de beperkingen van de profylactische45 werking tegen pathogenen moet ook meegewogen worden bij het gebruik in een medische setting.

Op de volgende pagina een artikel over de ervaringen van dr. Huber met censuur
door Reuters en een blokkade door Twitter.

45

Profylactisch betekent ‘ter voorkoming van’.
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Censuur versus de wetenschap rond mondkapjes
Door Colleen Huber NMD
Het oorspronkelijke artikel in het Engels (29-10-2020).
Twitter blokkeerde mijn account een week lang, volgens Twitter zelf omdat ik kritiek had op het hoge aantal cycli dat gebruikt wordt voor de ‘COVID-19 test’ (de
PCR-test). Dit is geen nieuwe kritiek op het gebruik van de PCR-test. De New York
Times zei precies hetzelfde. Anderen zeiden het ook overal op Twitter. Maar toen
gebeurde er iets vreemds. Ik ontdekte wat (volgens mij) de echte reden voor de
censuur was, en ik vraag me nu af of een ander onderwerp feitelijk tot de censuur
leidde. Het tijdstip van mijn twitterblokkade was 03:02 AM op 22-10-2020, minder
dan 4 uur voor een publicatie door Reuters om 06:40 AM diezelfde ochtend die mijn
bespreking (het eerste artikel in dit document) van dr. Fauci’s onderzoek bekritiseerde, waarin hij en zijn team ontdekten dat een bacteriële longontsteking de
belangrijkste doodsoorzaak was in de pandemie van de Spaanse griep in 19181919. Ja, zij vonden - overal waar ze keken! - een bacteriële longontsteking in wat
u altijd dacht dat een virale pandemie was. Daarover straks meer.
Ik veronderstel, maar ik kan het niet bewijzen, dat Reuters overlegde met Twitter
om te verhinderen dat ik via Twitter een weerlegging van hun artikel zou publiceren, met als gevolg dat mijn twitteraccount een week lang geblokkeerd werd.
De timing van die twee gebeurtenissen, eerst de blokkering om 03:02 AM en toen
het Reuters-artikel om 06:40 AM (en noodzakelijkerwijs in die volgorde om mij effectiever tot zwijgen te kunnen brengen) lag enkele uren uit elkaar in het midden
van de nacht/vroege ochtend van 22 oktober 2020. Dit komt op mij wat verdacht
over. De reden die Twitter opgaf voor mijn blokkade is ongeloofwaardig, om de volgende reden …
Elke dag sinds maart 2020 hebben zeer veel mensen op Twitter uiting gegeven aan
hun ongenoegen over het feit dat de polymerase kettingreactie (PCR) met een zodanig hoog aantal cycli uitgevoerd wordt dat wijlen dr. Kary Mullis (de uitvinder van
de PCR-test) waarschuwde: ‘Als je zoveel cycli gebruikt, kun je bijna alles vinden in
iedereen.’ Hier is een video waarin dr. Mullis (dus de uitvinder van de PCR-test) dat
zelf zegt (vanaf 0:55 minuten).
Veel mensen zijn geschokt door het hoge aantal cycli dat als ondergrens gehanteerd
wordt (de ‘threshold’) bij het uitvoeren van de PCR-test, wat geleid heeft tot een
grote overdrijving van het aantal mensen dat door COVID-19 getroffen is. Ik zie
dezelfde kritiek op de PCR-test vaak op Twitter (over het misbruik van de PCR-test,
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resulterend in ernstig misbruik van het algemeen publiek). Maar voor zover ik heb
kunnen zien werd niemand door Twitter voor dat soort commentaren geblokkeerd
dan alleen ik. Hier is wat Twitter meedeelde over de reden voor mijn blokkade:
Mijn twitterbericht:
‘De uitvinder van de PCR-test, ook wel bekend als de ‘COVID-19’-test, zegt dat als je
de test maar lang genoeg laat lopen, je alles kunt vinden in iedereen. Laboratoria
laten de test veel langer lopen dan goed is (veel meer cycli dan aanbevolen). Dat wil
zeggen dat het aantal gerapporteerde ‘gevallen’ volkomen bedrieglijk is.’

De verklaring van Twitter:
‘Hallo Colleen Huber, NMD. Uw account @ColleenHuberNMD is geblokkeerd vanwege het schenden van de Twitter-regels. Specifiek vanwege het schenden van ons beleid ten aanzien van het verspreiden van misleidende en potentieel schadelijke informatie over COVID-19. Wij begrijpen dat in tijden van crisis en instabiliteit het
moeilijk is om te weten wat u moet doen om uzelf en uw geliefden veilig te houden.
Deze beleidsregels eisen van ons dat wij alle berichten verwijderen die een risico
kunnen vormen voor de gezondheid van mensen, inclusief berichten die direct ingaan tegen de adviezen van gezaghebbende bronnen van publieke gezondheidsinformatie. Voor meer informatie over COVID-19 alsook adviezen van leidende gezondheidsorganisaties wereldwijd, verwijzen wij u naar de volgende weblinks: Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public en FAQs about COVID-19 from the
WHO. Bedenk dat herhaalde schending van de regels kan leiden tot een permanente
blokkade van uw account.’

Laten we nu verdergaan met het uiteenzetten van de controverse rond wat dr.
Fauci zei. In 2008 publiceerde The Journal of Infectious Diseases een onderzoek van
dr. Fauci’s team dat aantoonde dat een bacteriële longontsteking de doodsoorzaak
bleek te zijn van alle tijdens de Spaanse griep overledenen waarop autopsie verricht
was.46 Die pandemie was verreweg de grootste van de afgelopen eeuwen. Hij kostte
aan 50 tot 100 miljoen mensen het leven (de grote variatie in het aantal wordt veroorzaakt door de overlap met de hongersnood van vlak na de Eerste Wereldoorlog
en het uitzoeken van wie stierf door welke oorzaak). Hoe dan ook, en welk getal je
ook hanteert, de pandemie doodde 3 tot 6 procent van de toenmalige wereldbevolking. Veel mensen denken dat de oorzaak van dat grote aantal doden een influenzavirus was. Maar dr. Fauci’s onderzoek toont aan dat de doodsoorzaak van alle
mensen waarvan longweefsel was onderzocht of waarvan de autopsierapporten
bestudeerd waren, een bacteriële longontsteking was, veroorzaakt door bacteriën
46

Het team van dr. Fauci onderzocht longweefsel dat verkregen was uit 58 autopsies en bestudeerde
pathologische en bacteriologische data uit 109 gepubliceerde autopsieverslagen die 8.398 individuele
autopsies beschreven.
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in de bovenste luchtwegen. Hoewel het onderzoek de mogelijkheid noemde van
een viraal-bacteriële co-pathogenese (de ziekte wordt dan veroorzaakt door bacteriën en virussen), werden de conclusies duidelijk weergegeven.
Hier is het artikel van dr. Fauci, en hier is een screenshot met de resultaten en conclusies (ze worden onder het screenshot in het Nederlands behandeld).
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Dr. Fauci en zijn team concludeerden:
‘Het overgrote deel van de doden in de influenzapandemie van 1918-1919 werd
waarschijnlijk direct veroorzaakt door een secundaire bacteriële longontsteking veroorzaakt door in de bovenste luchtwegen aanwezige bacteriën.’

Onlangs ontdekten mijn onderzoeksteam en ik dit artikel van dr. Fauci en zijn team.
Het was verrassend voor ons om te zien dat dr. Fauci dit in 2008 had gezegd. Hij
was immers een alomtegenwoordige verschijning in de Amerikaanse media, vooral
in 2020, en ogenschijnlijk een autoriteit op het gebied van de COVID-19 pandemie,
waarover hij veelvuldig had verklaard dat die te maken heeft met een virus, specifiek SARS CoV-2.
Dus citeerden wij dr. Fauci’s artikel in onze laatste studie over mondkapjes. Die
studie vindt u hier: Mask Risks Part 2 (PDF).
Wat zouden dr. Fauci’s bevindingen in 2008 over de pandemie van 1918-1919 te
maken kunnen hebben met mondkapjes?
Wij onderzochten die kwestie in onze studie, waarin wij de microbiële uitdagingen
in relatie tot mondkapjes bespreken. We keken ook naar de laatste keer dat Amerikanen experimenteerden met het dragen van mondkapjes, namelijk tijdens diezelfde pandemie van 1918-1919. In die tijd gaven onze Amerikaanse voorouders de
praktijk van het dragen van mondkapjes op. Het gebruik van mondkapjes werd
tijdens die pandemie door de medische wetenschap van die tijd al bekritiseerd als
zijnde niet effectief. En in onze moderne tijd van 2020 is het nut van het dragen van
mondkapjes nog veel meer ontkracht door de medische wetenschap. Het is zelfs zo
dat geen enkel wetenschappelijk tijdschrift vóór maart 2020 ooit suggereerde dat
mondkapjes virale infecties helpen tegen te gaan.
Sinds maart 2020 worden mensen door de media sterk gestimuleerd om mondkapjes te dragen, met als voorlopig eindresultaat dat we van overheidswege opgezadeld zijn met de twijfelachtige mondkapjesplicht, en dat er over dit fenomeen nu
zelfs opiniestukken in de wetenschappelijke vakbladen zijn geslopen.
Welnu, op 22 oktober 2020 om 06:40 AM publiceerde Reuters een opiniestuk waarin gesuggereerd werd dat ik dr. Fauci’s onderzoek verkeerd had weergegeven. Zo’n
3 uur daarvoor werd ik uitgesloten van het grootste Social Mediaplatform waarop
ik een stem heb: Twitter. Reuters stelde dat het onderzoeksteam van dr. Fauci inderdaad sporen van een bacteriële longontsteking had gevonden in het longweefsel van mensen die tijdens de pandemie van 1918-1919 overleden waren, maar dat
die doden eigenlijk het gevolg waren van een virale longontsteking.
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Zoals u al weet van het screenshot en de link hierboven, is dat niet wat het team
van dr. Fauci had ontdekt. Dr. Fauci’s team had erkend dat de dodelijke gevallen
die zij hadden ontdekt, veroorzaakt werden door veel voorkomende bacteriën in
de bovenste luchtwegen. In dezelfde studie lezen we dat het team van dr. Fauci had
ontdekt dat de incidentie (het aantal nieuwe ziektegevallen) van virale longontsteking ‘laag lijkt te zijn, zelfs bij pandemische pieken’. Dat is het tegenovergestelde
van wat Reuters suggereert.
Even herhalend, het citaat uit het screenshot op pagina 3 van het abstract van dr.
Fauci’s onderzoek was:
‘Het overgrote deel van de doden in de influenzapandemie van 1918-1919 werd
waarschijnlijk direct veroorzaakt door een secundaire bacteriële longontsteking veroorzaakt door in de bovenste luchtwegen aanwezige bacteriën.’

Het is gewoon te lezen in de resultaten in het screenshot op pagina 3.
Nu ik 3 uur daarvoor door Twitter veilig tot zwijgen was gebracht en plotseling niet
meer in de positie verkeerde om een publieke weerlegging te publiceren, kwam
Reuters plotseling op de proppen met het volgende ‘stropopverhaal’47 (klik op de
link) waarin enkele van mijn tweets waren geplaatst.
Het stropop-aspect van het Reutersverhaal is de pretentie (het voorwendsel) dat ik
zou hebben gezegd dat dr. Fauci’s team over mondkapjes geschreven had. Dat was
echter niet het geval. Het was mijn onderzoeksteam dat de ‘1918-1919 bacteriële
longontsteking’ aan mondmaskers/mondkapjes verbond - niet dr. Fauci’s team. Zijn
team ontdekte dat een bacteriële longontsteking de doodsoorzaak was van elk subject dat zij hadden bestudeerd.
Waarom verbinden wij de doden ten gevolge van de bacteriële longontsteking die
zoveel mensen wegvaagde ten tijde van de Spaanse griep (sommigen schatten 45
tot 50 miljoen doden) aan mondmaskers/mondkapjes? Wij noemen hieronder enkele redenen:
1. Temporeel/historisch. De 1918-1919 pandemie was de laatste keer dat Amerikanen hebben geëxperimenteerd met mondkapjes. Dat betrof alledaagse mond-

47

Een stropopredenering (stroman/vogelverschrikker) is een type drogreden waarbij men niet het
wer-kelijke standpunt van de tegenstander weerlegt maar een (karikaturale) variant daarvan. Men interpreteert het standpunt van de tegenstander zodanig dat dit standpunt gemakkelijk te weerleggen
is en suggereert dan dat dat het werkelijke standpunt van de tegenstander is.
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maskers, mondkapjes shaming48, mondkapjesplicht en alomtegenwoordige puriteinse maatregelen om er zeker van te zijn dat mensen niet publiekelijk zonder
mondkapje werden gezien. Toen, net als nu, was er een risico op het krijgen van
een bacteriële longontsteking in ziekenhuizen. Maar nu is er een veel grotere
invloed van de farmaceutische industrie op de massamedia. Dus de stijging van het
aantal gevallen van bacteriële longontsteking, alsook andere staphylococcen- en
streptococceninfecties, wordt alleen anekdotisch bevestigd door artsen en verpleegkundigen die dat zelf zien in de dagelijkse praktijk, omdat de reguliere media
dat verschijnsel negeren vanwege de focus op COVID-19.
2. Wat voor de pandemie van 1918-1919 gold, geldt ook voor 2020, namelijk dat
we zien dat mondkapjesdragers vaker influenza-achtige ziekten en andere luchtwegaandoeningen hebben dan mensen die geen mondkapje dragen. Wij verwijzen
in ons onderzoek uiteraard ook naar andere studies die wij ook in onze studie
bespreken (zie de link verderop).
3. In onze studie bespreken we ook de luchtstromingsdynamica bij mondkapjesgebruik, en dat bacteriën in de bovenste luchtwegen waarschijnlijk dieper in de longen dringen bij een mondkapjesdrager dan bij een niet-mondkapjesdrager. In dat
geval zijn micro-organismen namelijk meer levensbedreigend en moeilijker te elimineren door hoesten en de normale afvoer van slijm in de luchtwegen (waarbij deeltjes aan slijm plakken en door cilia49 omhoog worden bewogen en afgevoerd). Het
is te verwachten dat mondkapjesdragers een hoger risico lopen op een bacteriële
longontsteking dan niet-mondkapjesdragers.
Dit is onze studie naar dit onderwerp: Mask Risks Part 2 (PDF).
Als Reuters met mij in debat wil gaan over dit onderwerp, dan ben ik daar altijd toe
bereid, maar het ziet er niet veelbelovend uit als je weet dat Reuters zijn relatie
met mij begon met een week lang durende twitterblokkade, die drie uur na het
begin van de blokkade gevolgd werd door een eenzijdig artikel, zonder dat Reuters
ook maar een enkele poging had ondernomen om met mij in contact te komen
zodat ik uitleg kon geven over onze studie.

Onze fact check van Reuters:
Misleidend, met mogelijk slinkse werkwijzen en neigingen tot censuur.

48
49

Niet-mondkapjesdragers een schuldgevoel aanpraten en wegzetten als slechte mensen.
Trilharen.
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