
 

 

DE DOCU DIE HET DAGLICHT NIET KAN VERDRAGEN. 

12 maart 2022, Blckbx 

De Oostenrijkse documentaire ‘In de Steek Gelaten - De COVID-vaccinatieslachtoffers’ toont het 

verhaal van mensen die ‘spijt hebben van hun vaccinatie’. Ze voelen zich niet gehoord en in de 

steek gelaten. 

De docu start met officïële cijfers.  

Oostenrijk zijn er 16 miljoen vaccins toegediend.  Per 380 

vaccinaties werd er ten minste 1 nevenwerking vermeld. 

Dat is 100 keer meer dan eerdere vaccinaties. Tot 

december 2021 werden er ook 218 overlijdens gemeld 

door vaccinatie. 

Ook in Duitsland zijn de cijfers alarmerend. De overheid 

gaf eenzijdige informatie over de voordelen van vaccinatie, maar onderbelichtte de gevaren van de 

COVID-vaccins. 

De documentaire laat enkele slachtoffers van vaccinatieschade aan het woord. Pakkende 

getuigenissen van mensen die met blijvende pijnlijke bijwerkingen kampen of  een partner verloren 

door vaccinatie. 

Ook getuigen een verpleegster en een vrouwelijke dokter (anoniem) over schrijnende gevolgen van 

vaccinatie bij patiënten. Maar de voorzitter van de medische vereniging was duidelijk. Artsen die 

kritisch staan tegenover vaccinatie kunnen sancties verwachten. 

Christoph Kuhbandner (hoogleraar psychologie aan de universiteit van Regensburg) bestudeerde de 

sterftecijfers in de coronastatistieken. In een Britse studie viel een alarmerende tendens op die 

blijkbaar ook in andere landen (Duitsland, Oostenrijk, Israël) te zien is. 

Bij het opstarten van ieder vaccinatieprogramma (eerste prik, tweede prik, boosterprik) stijgen de 

overlijdenscijfers van ongevaccineerden.  

Maar opgelet! Wie binnen twee weken overlijdt na een vaccinatie wordt als ongevaccineerde 

meegeteld. Engelse statistici vermoeden dus dat de vaccinaties de echte oorzaak van het hoger 

aantal overlijdens zijn. 

Ook in Duitsland is volgens hoogleraar Kuhbandner dezelfde trend te zien. De vaccinaties 

veroorzaken volgens hem dus evenveel doden als COVID zelf. 

De vraag van hoogleraar aan de bevoegde instanties en autoriteiten om deze zaak te onderzoeken 

viel in dovemansoren.  

Volgens epidemioloog Gerald Gartlener liep de eenzijdig positieve informatiecampagne van de 

overheid mank. Volgens hem moet de vaccinatiekwestie (vooral voor jongeren) en de vaccinatieplicht 

herbekeken worden. Want er staan blijkbaar mensenlevens op het spel. 
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