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Is nieuwe “lockdown” in België verantwoordelijk 
voor oversterfte? Deze Statbel-grafiek kan daar 

mogelijks een antwoord op geven.
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Indien de meest recente Statbel data correct zijn, en wij deze mogen geloven, dan toont de 
Statbel-grafiek [1] “aantal doden (alle oorzaken) in België sinds 1 maart 2020 vergeleken 
met voorgaande jaren” aan dat de “lockdown” (het opsluiten van gevangenen in hun cellen, 
(Merriam-Webster woordenboek, 2009) verantwoordelijk is voor een plotse oversterfte in 
België. Net zoals dat het geval was in maart 2020.
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Op 19 oktober 2020 (VRT, 16 oktober 2020) eiste de federale
overheid de sluiting van alle horeca-zaken en dat ziekenhuizen overschakelen naar fase 1B 
waarbij de helft van de bedden op intensieve zorg moeten worden voorbehouden voor 
COVID-patiënten.

Diezelfde dag, volgens de betreffende Statbel-grafiek, wordt er meteen een oversterfte 
genoteerd die verder toeneemt gedurende de volgende 5 dagen.

Deze oversterftecijfers tonen aan dat “lockdowns” geen oversterftes voorkomen maar net 
veroorzaken!

Deze oversterftes, indien de data correct zijn, worden veroorzaakt door depressies en 
zelfdodingen (bvb. door de opgelegde sluiting van iemands handelszaak) en door patiënten 
die niet tijdig of niet geheel kunnen worden geholpen of worden behandeld door de beperkte 
middelen en een beperkt personeel die ziekenhuizen ter beschikking hebben omdat de 
overheid die beperkingen bewust oplegt.

Tenzij de federale overheid een glazen bol heeft die haar de juiste dag kan voorspellen, 19 
oktober, kunnen we hieruit enkel leren dat de overheid bewust kiest voor een foute aanpak en 
dus met opzet mensen wil laten sterven.

Het kan immers toch geen puur toeval zijn dat oversterftes starten op dezefde dag wanneer 
een “lockdown” wordt ingevoerd, met een avondklok dan nog.

Hoeveel doden moeten er zo nog zijn tot men uiteindelijk de moed zal hebben om te spreken 
van democide? 

1. Statbel, mortaliteit: https://statbel.fgov.be/nl/visuals/mortaliteit
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