Mondkapje op?
Weet wat je draagt!
We worden verplicht een mondkapje te dragen.
Wat zijn de effecten hiervan? "Baat het niet, dan
schaadt het niet”, wordt vaak gezegd. Maar is dat
wel zo?
De gevolgen van het dragen van een mondkapje
zijn daarom voor je op een rij gezet.

Dit zijn de effecten. Oordeel zelf
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Helpt niet tot
nauwelijks tegen
verspreiding virus

Kan (ernstige)
gezondheidsschade
veroorzaken

Kan stress en
angstgevoelens
veroorzaken

Hoger infectierisico
door schade slijmlaag
en trilharen

Minder energie door
moeilijker ademen

Kan gevoel van
onderdrukking geven

Kan schadelijk zijn voor
ontwikkeling kinderen

Kan discriminatie en
sociale uitsluiting
veroorzaken

Kan leiden tot
hersenschade door
virusconcentratie in de
neus

Bronnen. Onder andere

Alle effecten en wetenschappelijke onderbouwing:

mondkapjeseffecten.nll

Dit zeggen de experts
"Op dit moment is er vanuit wetenschappelijk onderzoek geen
direct bewijs dat het dragen van mondkapjes effectief is in het
verminderen van de verspreiding van het coronavirus"
World Health Organisation
"Om te illustreren: 200.000 personen moeten ten minste een week
een mondkapje dragen om misschien één besmetting te
voorkomen."
Jaap van Dissel, directeur RIVM
"Kappen met kapjes, er bestaat géén maatregel tegen Corona."
Emeritus professor immunologie Pierre Capel
"Zelf gefabriceerde mondkapjes of alles wat daarop lijkt; het voegt
niets toe. Het biedt een vorm van schijnveiligheid."
Minister Hugo de Jonge
In maart voorspelde de W.H.O. ten onrechte dat 3,4% van de mensen met een
coronavirusinfectie eraan zouden overlijden. Gelukkig is inmiddels bekend dat
het virus veel minder dodelijk is dan toen werd voorspeld. Volgens de meest
recente publicatie (14/10/2020) van de W.H.O. ligt het sterftepercentage rond de
0,2%. Ter vergelijking: het gemiddelde sterftepercentage van de griep is 0,16%.

Jouw recht om gezonde, frisse lucht in te ademen is in het geding.
Jouw grondrechten zijn in het geding.
Vanwege een virus dat vrijwel net zo dodelijk is als de griep.
Kom op voor jouw vrijheid.
En jouw gezondheid.
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