
FREE PEOPLE FOUNDATION (FPF)
Truth · Rights · Justice
fpf.hq@protonmail.com
Bitcoin: 16cibASWwCDQ6sZNjiChkprC64Bq1mFrQW

België: Meerderheid patiënten met mycoplasma 
pneumonia-infectie, parainfluenza virus-infectie of 
adenovirus-infectie worden als COVID-19 patiënten 

gerekend
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Volgend op document FPF20201031-1 publiceert de FPF vandaag dit document, 
FPF20201101-1, dat aantoont hoe de pers en de overheid in België bewust verder gaan met 
het fout weergeven van de zogenaamde COVID-19 pandemie die bovendien tussen mei en 
juni 2020 eindigde (zie FPF20201031-1) en waarbij geen “tweede golf” kan worden 
aangetoond.

Tot op vandaag beweren de pers en de overheid, mede onder leiding van Frank 
Vandenbroucke (Vicepremier en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid) die nog 
steeds medeverantwoordelijk is voor de verdwijning van 4,7 miljoen Belgische frank in 1993 
afkomstig uit de Codep-kluizen van de SP (geld dat trouwens niet “verbrand” werd maar dat 
terecht kwam bij het regionale weekblad “Het Vrije Waasland”; bron: tijd.be), dat de Belgen 
nog steeds een 'oorlog' moeten voeren tegen SARS-CoV-2 maar Sciensano-grafieken tonen 
aan dat dit helemaal niet het geval is.

Om een vertekend beeld te kunnen presenteren aan het Belgische volk, om zogezegd te 
kunnen aantonen dat SARS-CoV-2 nog steeds het land bedreigt, moeten de pers en de 
overheid zich beroepen op vervalsing van data.

In de volgende grafieken wordt door Sciensano onrechtstreeks aangetoond dat een 
meerderheid van de patiënten met mycoplasma pneumonia-infecties, parainfluenza virus-
infecties en adenovirus-infecties als COVID-19 patiënten worden gerekend.

“In de afgelopen week had 50% van de patiënten die de huisarts raadpleegden voor 
griepklachten een positieve PCR test voor SARS-CoV-2 […] Sinds begin september werd  
tot nu toe geen oversterfte geobserveerd,” schrijft Sciensano in de inleiding van haar 
“wekelijks bulletin luchtweginfecties” voor week 43 [1].
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Mycoplasma pneumonia

Voor mycoplasma pneumonia-infecties zien we duidelijk dat deze momenteel (2020-2021) ver 
onder het normaal aantal infecties liggen in vergelijking met dezelfde periode in vorige jaren, 
t.t.z. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.

Parainfluenza virus

Voor parainfluenza virus-infecties zien we duidelijk dat deze momenteel (2020-2021) ver 
onder het normaal aantal infecties liggen in vergelijking met dezelfde periode in vorige jaren, 
t.t.z. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.
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Adenovirus

Ook voor adenovirus-infecties zien we duidelijk dat deze momenteel (2020-2021) ver onder 
het normaal aantal infecties liggen in vergelijking met dezelfde periode in vorige jaren, t.t.z. 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.

Zowel mycoplasma pneumoniae, het parainfluenza virus en het adenovirus veroorzaken 
griepachtige symptomen en longaandoeningen, net zoals SARS-CoV-2 en griepvirussen.

Indien het niet zo zou zijn dat de pers en de overheid bewust of onbewust een vertekend 
beeld geven van de echte situatie dan kan dat enkel nog betekenen dat de PCR-testen zelf  
compleet waardeloos zijn voor het bevestigen van SARS-CoV-2-besmettingen.

In ieder geval, er bestaat geen “tweede golf” m.b.t. COVID-19 en ook die waarheid zal door 
de FPF verder worden aangetoond.

1. Sciensano, Wekelijks bulletin luchtweginfecties, week 43: https://epidemio.wiv-
isp.be/ID/diseases/SiteAssets/Pages/Influenza/Influenza_2020_43.pdf
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