
PCR test een overzicht. Lees en kijk aandachtig en bepaal uw standpunt: 

De PCR-test kan geen virus kan detecteren, dit werd bevestigd door de uitvinder en Nobelprijs 

winnaar Kary B. Mullis zelf. De PCR test is niet gevalideerd voor het ‘diagnosticeren’ van virussen.  

https://www.weblyf.com/2020/05/coronavirus-the-truth-about-pcr-test-kit-from-the-inventor-and-

other-experts/   

Van al die ‘positieve testen’ weet je dus gewoon NIET of het covid-19 of iets anders is. De 

cijfers zijn dus onbetrouwbaar! 

Je kunt geen beleid maken op basis van de PCR test: https://www.cafeweltschmerz.nl/covid-19-test-

veelal-vals-positief-profwielrenner-gerepatrieerd-na-vals-positieve-test/  Huisarts Martin Voerknecht 

grote aantallen vals positieve testen. De specificiteit van PCR is niet 100%. Slechts 3 promille van de 

Nederlanders zou besmettelijk zijn. Draagt niet bij tot de volksgezondheid en veel te duur per gezond 

levensjaar. 

https://www.mcbz.nl/  info@medischcentrumbussumzuid.nl  Martin Voerknecht 

Amplificatiecycli is verhoogd van 35 naar 45 wat, volgens dr. Peter Borgers, de test onbetrouwbaar 

maakt en een heel hoog percentage fout positieven zal geven. Dat klopt ook met de praktijk. Er zijn 

heel veel mensen ‘besmet’ maar dat zie je niet terug in de ziekenhuisopnames, een gewone 

verkoudheid of griep dus (mijn conclusie). Gezond Verstand nr. 2, Falend PCR testbeleid. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA , prof. Pierre Capel. Recente RIVM 

cijfers geven aan dat er geen correlatie is tussen het aantal testen en het aantal 

ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Conclusie GEEN tweede golf.  

 

Covid-19 staat op Lijst A, dat is de lijst van ziektes waar je 50-80% kans hebt op overlijden 

bijv. Ebola. De IFR van covid-19 is ca. 0,23% ongeveer gelijk aan elke andere griepgolf. 

Waarom op Lijst A? 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/haga-wr-van-van-haga 

https://youtu.be/h2M4VTybYGI               PCR test, wattenstaaf tegen je Hersen/bloed barrière.  

https://gezondwereldnieuws.com/een-virus-is-niet-levend-en-kan-ook-niet-overgedragen-worden 

een virus ontwikkeld zich in het lichaam niet daarbuiten.  Tom Barnett studeerde 6 jaar medische 

geneeskunde, 6 jaar natuur geneeskunde en deed 3 jaar onderzoek naar virussen, bacteriën en 

schimmels. Ik leer graag wat er niet correct is aan zijn analyse. 

Nobelprijs winnaar Kary B. Mullis over corona: “I don’t think they understand what they’re 

doing; I think it’s out of control. They don’t know how to end this. This is what I think what 

happened: They have built a pandemic machine over many years and, and as you know, 

there was a pandemic exercise not long before this whole thing started.” 

Dit gevoel heb ik ook al een tijdje. Kabinet, RIVM en OMT hebben zichzelf in de hoek geverfd. 

Nu toegeven dat er ernstige inschattingsfouten zijn gemaakt zou hele grote gevolgen geven 

dus blijf je de waarheid ontkennen en negeren. In maart 2020 zou de  

IFR 3-5% worden het is nu ca. IFR 0,23 ongeveer gelijk aan de voorgaande griepgolven. Laten 

we daar blij om zijn anders was de ramp niet te overzien geweest. 
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https://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/ 

https://revealingfraud.com/2020/03/health/test-kits-do-not-work/ 

https://dranshublog.com/the-story-of-kary-mullis-and-the-invention-of-pcr/ 

 

 

 

https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/corona/het-bewijs-over-de-pcr-test-

vanmiddag-kwam-jaap-los/    van Dissel bevestigd dat je geen virus detecteert 

met de PCR test. 

https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-

onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/ dr. ir. Carla Peeters, prof. dr. Wim 

Vanden Berghe en prof. dr. Mattias Desmet. Serie van vijf artikelen. 

https://nederlandterugnaarnormaal.nl/    De PCR test kan simpelweg geen 

besmettingen aantonen, maar de overheid blijft positieve uitslagen steevast 

besmettingen noemen. Van Dissel heeft dit inmiddels ook beaamt in een 

technische briefing. 

 ‘Detection of viral RNA does not necessarily mean that a person is infectious 

and able to transmit the virus to another person’.  Uit de scientific brief van de 

WHO, 9 juli 2020, Transmission of SARS CoV2. Kopie is beschikbaar. 

Diederik Gommers herkent kritiek op gebruik PCR test: Flavio Pasquino en 

Mario Ortiz. 

Kijk vooral de integrale versie; 

https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw&t=66s  

 

 

 

https://twitter.com/WybrenvanHaga/status/1293570346889752576?s=20  Een PCR-test toont 

slechts aan of er een deeltje viraal RNA aanwezig is. Niet dat er sprake is van een 

klinische besmetting met Covid-19. Ten onrechte denken we daarom dat er veel meer 

besmettingen zijn dan werkelijk het geval is!  

@fvdemocratie 
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http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-

bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=10,130,701&OS=10,130,701&RS=10,130,701 

The present invention provides a live, attenuated coronavirus ….. Ik heb niet de 

kennis en opleiding om dit goed te beoordelen maar toeval bestaat niet dat er 

nov.2018 een corona patent is verleent met nummer 10,130,701. 

European patent specification_Ab Osterhaus patenthouder_EP2 898 067 B1 

https://opendebat.info/brief-aan-kabinet-en-media-over-de-foute-interpretatie-van-de-

positieve-pcr-test/  7 juli 2020 

 

Drs. Mario Ortiz Martinez (Buijsse) 

We blijven in angst gehouden worden door regering en RIVM! 

Bekijk vooral de integrale versie; https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw&t=66s  

Heeft een brief gestuurd aan alle 2de Kamer leden. Bedroevend dat kennelijk alleen dhr. 
Wybren van Haga de brief heeft gelezen en kritische vragen stelt in de technische briefing. Je 
krijgt een nietszeggend antwoord maar omdat je maar 2 vragen mag stellen kun je niet de 
diepte in. Van Haga heeft dus geen antwoord gekregen (vanaf min.20). 

Prof. dr. Diederik Gommers stuurde een bericht aan biochemicus drs. Mario Ortiz Buijsse via 
LinkedIn. In dat bericht gaf hij aan, het eens te zijn met hem, dat de PCR test waarmee we 
Covid-19 testen bij mensen, niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele 
ziekteverloop. Sterker nog, volgens biochemicus Ortiz, is het veelal een klein stukje schroot 
en een - niet actief en in minuscuul kleine getalen aanwezig - dood virusdeeltje. 
Programmamaker, Flavio Pasquino interviewde deskundige Ortiz, over de waarde en 
betekenis van de PRC test methode en de rampzalige gevolgen ervan. Ze spraken over het 
bericht van prof. dr. Diederik Gommers en de ontwijkende antwoorden van prof. dr. Jaap 
van Dissel tijdens de technische briefing. Tevens analyseerden ze de technische briefing van 
de NOS op 11 aug jl. waar Kamerleden vragen konden stellen aan het RIVM en de GGD. In de 
video refereert Flavio Pasquino naar een brief die Ortiz heeft verzonden aan alle 
Kamerleden. De brief wordt in de uitzending slechts ten deel behandeld maar de integrale 
versie staat onder deze tekst. 

Klinische diagnose stellen dan vind je waarschijnlijk RNA met covid-19. 

27’30” Robert Koch instituut, prof. Wolfgang Wodarg. Er is nog nooit een virus geïsoleerd. 

Virtuele monitoring maar we hebben weinig echte patiënten.  

34” Vraag aan de GGD over verplichte quarantaine, luister en huiver. Puur machtsvertoon en 
vrijheidsberoving. 

De brief van Drs. Mario Ortiz Martinez: 

*Foute interpretatie van positieve PCR uitslagen – Onterechte & foutieve "besmettingen" 
zorgt voor grove beleidsfouten* 

Geachte Kamerleden, 
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U heeft het giga druk, dus ik val maar met de deur in huis met zeer belangrijke informatie, 
welke ik in het landsbelang acht, en waar u direct wat aan heeft: 

Relevante introductie kort: 
Ik ben moleculair geneticus, en ben dat vanuit de biochemie geworden aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. Tevens inmiddels ook meer dan 20 jaar werkzaam in de 
farmaceutische & medische industrie. 

Foute interpretatie van positieve PCR uitslagen – Onterechte & foutieve klinische 
extrapolatie zorgt voor grove beleidsfout. 
Ik heb zelf ruime ervaring met PCR, omdat dit in mijn universitaire vorming zat als 
biochemicus/moleculaire genetica hoofdvak. Dus ik weet goed hoe de vork in de steel zit. 

Even los van de vraag, of de aan u gerapporteerde positieve PCR test aantallen nou 
procentueel erg weinig voorstellen, en er in relatieve zin eigenlijk weinig aan de hand is, is er 
iets veel wezenlijkers, wat u echt moet weten: 
De GGD’s presenteren u een ‘toename’ in absolute cijfers van positieve PCR test uitslagen. 
(helaas niet procentueel...). 
Een positieve PCR uitslag toont louter en alleen aan, of er bij iemand (een stukje) viraal RNA 
in neus slijmvlies zat…. 

Cruciaal: 
Iemand bij wie de test positief is, BETEKENT NIET, dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch 
is geïnfecteerd, ziek is, of ziek gaat worden. Dat kan een PCR uitslag helemaal niet aantonen. 
Daar is deze moleculair biologische assay niet voor. Daar heb je namelijk extra klinische 
parameters voor nodig, want de PCR detecteert niet eens, of er intact virus RNA aanwezig 
was in de persoon, noch kun je iets zeggen of het virus infectieus is, of is geweest. 

Ik maak mij ernstig zorgen, omdat u momenteel mogelijk (door toedoen van de media) 
onterecht de indruk heeft, dat het aantal potentieel zieke mensen met corona zal gaan 
toenemen, maar dat is dus niet correct! 
U, of een van uw medewerkers, kan mij contacten voor verdere toelichting hierover. Maar u 
kunt dit eigenlijk aan elke klinisch biochemicus vragen. 

Zelf de Proef op de som nemen: 
U kunt dit ook heel makkelijk zelf verifiëren. De GGD verzamelt al weken/maanden, data van 
wie positief getest is (+ BCO). En aangezien de incubatie tijd van het virus zo ongeveer 1 
week is (max 12 dagen), kunt u zowel retrospectief, alsook prospectief zo zien, of er allemaal 
extra zieken bij zijn gekomen, resp. bij zullen komen binnen ca. 1 week. Dat is niet het geval. 
En ik voorspel u, dat dit ook niet zal gebeuren. Een klein deel van echte corona zieken komt 
soms ook in ziekenhuis terecht, maar zoals u gezien heeft zitten ook de ziekenhuis opnames 
de afgelopen maanden op een nullijn. Dus u kunt eigenlijk al zien dat daar niets additief 
gebeurd is, of gebeurt. Dus hier aan kunt u al zien, dat die positieve PCR uitslagen nergens 
toe leiden. 

U stuurt nu uw beleid en maatregelen op basis van angst voor extra “besmettingen”, maar 
voornoemde term is dus een zeer misleidende term voor de positieve PCR test uitslagen, die 
niets meer betekent, dan wat (vermoedelijk oudere) RNA fragmentjes van het virusgenoom, 
of soms zelfs een ander verwant virus. Het gaat daarbij ook nog eens om hooguit amper 1–2 
% van alle geteste personen. Helaas blijft de media de term “besmettingen” maar gebruiken, 



maar zij realiseren zich niet wat de implicaties hiervan zijn, en weten zij niet eens wat PCR 
inhoudt. Ik wel. En vele vakgenoten met mij ook. 

U zult begrijpen, dat ik mij daarom ernstig zorgen maak, want ik zie dat er hele verkeerde 
conclusies worden getrokken, die het landsbelang ernstig schaden. 

Met vriendelijke groeten, 

Drs. Mario Ortiz Martinez (Buijsse), biochemicus (moleculaire genetica), Medical Advisor 
Farma. 
Unquote 

https://nl.linkedin.com/in/drs-mario-ortiz-martinez-a0571210   opleiding in Leiden.  

Korte versie: https://www.cafeweltschmerz.nl/korte-versie-volgens-diederik-gommers-zegt-de-pcr-
test-niets/ 

Diederik Gommers (h)erkent kritiek op gebruik PCR test: Flavio Pasquino en Mario Ortiz 

https://ancestralhealth.nl/nieuws/gevolgtrekkingen-uit-pcr-testen/  onderaan staan verschillende 
links 
 
https://commonsensetv.nl/brief-aan-aboutaleb-drs-mario-ortiz/  met video ‘Is covid-19 een virus?’ 

https://www.youtube.com/watch?v=aGXhK0XR8rU, Theo Hiddema maakt in 4 min. gehakt van de 
corona noodwet. 

DAAN VAN DER KEURschreef: 

14 augustus 2020 om 19:12 

Ik heb zelf met (1984-1986) en onder (2000-2002) Jaap van Dissel gewerkt. Van 1984-1986 werkte hij en 

zijn medisch analiste op hetzelfde laboratorium als ik en mijn promovendus. Ik ken Jaap dus door en door 

dus toen ik hem voor het eerst op tv zag wist ik vanaf de 1ste seconde dat zijn optreden op één groot 

verschrikkelijk fiasco uit zou draaien. Ten eerste is Jaap geen viroloog, Jaap is ook geen immunoloog maar 

Jaap is van origine arts infectieziekten. Dat verklaart dus ook zijn totale gebrek aan kennis op het gebied 

van virussen, vaccins, antistoffen, immuniteit, etc. Ik weet nog veel meer maar dat doet er in deze context 

niet toe. Laat ik nog wel een interessant voorbeeld geven over laboratoriumtesten. Ik heb tijdens mijn 34-

jarige loopbaan op research- en medische-laboratoria o.a. in de bacteriologie, immunolgie, (cyto)genetica 

en voortplantingstechnologie gewerkt. Als ik dan een laboratoriumuitslag aan een arts moest doorgeven 

(toen mochten we dat nog) dan kreeg ik regelmatig: “Ja en wat moet ik met die uitslag?” “Uh u heeft dit 

onderzoek aangevraagd dus dan zou u dat toch moeten weten”, antwoordde ik dan. Het is echt verbijsterend 

hoe slecht het met de kennis van artsen is gesteld omtrent het interpreteren van laboratoriumtesten. Nog één 

leuk voorbeeld dan dat zelf een leerling van de middelbare school moet weten. Als een vrouw 46,XX heeft 

en de man 46,XY t(13;14) dan is er 25% kans op een gezond kind, 25% op een aangedaan kind en 50% 

kans op een kind met dragerschap. Dood en werkelijk doodsimpel en echt er zijn zat artsen die dit absoluut 

niet snappen. Tja I rest my case……… 

De meest recente informatie (okt.2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=CKb4_5MNh7Y    17.08.2020 Patrick Savalle 

De reactie van het OMT / Marion Koopmans op mijn PCR-test video 
https://nederlandterugnaarnormaal.nl/    De PCR test kan simpelweg geen besmettingen aantonen, 

maar de overheid blijft positieve uitslagen steevast besmettingen noemen. 
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https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/05/het-amerikaanse-rivm-biedt-haar-
veronschuldigingen-aan-wat-liegen-ze-ons-nog-meer-voor/   KIJK ook de video Crime against 
humanity (door scrollen) 

https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/08/help-het-amerikaanse-rivm-cdc-
kan-het-coronavirus-niet-vinden/ 

https://opendebat.info/deense-professor-biochemie-en-epidemie-expert-kim-sneppen-ziet-
indicaties-dat-de-epidemie-in-zweden-voorbij-is-dankzij-groepsimmuniteit-onder-de-bevolking/  zie 
de links 
https://www.lnnmedia.nl/corona/ard-ja-we-hebben-het-overdreven-toonaangevend-duits-medium-
ard-roeit-terug-corona-is-overwonnen/  Het ARD geeft toe dat corona berichtgeving overdreven is. 

https://commonsensetv.nl/rivm-meldt-oude-sterfgevallen-als-nieuw/   en de GGD telt voor 

het gemak het hele gezin mee als er 1 positief getest is. Tevens wordt in de GBA’s 

teruggezocht wie er ziek zijn geweest en of er covid-19 op geplakt kan worden. Zo doe je dat 

de cijfers omhoog krijgen. 

https://www.ninefornews.nl/van-dissel-haal-gezonde-kinderen-weg-in-geval-van-

thuisisolatie/      van Dissel wil kinderen uit huis plaatsen wanneer een ouder z.g. ‘besmet’ is 

Scholen geven kinderen een gele ster wanneer ze vrijgesteld zijn van het dragen van een muilkorf. Of 

het signaal loop met een grote boog om mij heen, ik ben een 2de  hands leerling. 

https://www.weblyf.com/2020/05/microbiologist-and-virologist-dr-stefan-lanka-viruses-do-not-

cause-diseases-and-vaccines-are-not-effective/  LEES HET ARTIKEL 

“On February 16, 2016, the Higher Regional Court of Stuttgart (OLG) re-evaluated the first 

ruling, judging that Dr. Bardens did not meet the criteria since he failed to provide proof for 

the existence of the measles virus presented in one publication, as asked by Dr. Lanka in his 

announcement. Therefore, Dr. Lanka does not have to pay the prize money. On January 16, 

2017, the First Civil Senate of the German Federal Court of Justice (BGH) confirmed the 

ruling of the OLG Stuttgart.” Not enough evidence to support that the “measles virus” exists 

 

https://enerzijdsanderzijds.nl/2020/10/06/corona-misdaad-tegen-de-menselijkheid/#more-

3252    Hij onderzocht als advocaat al menig grote fraude zaak zoals die van de 

Deutsche Bank en Volkswagen. Als lid van de in Duitsland gevestigde Corona 

onderzoekscommissie (Außerparlamentarischer Corona 

Untersuchungsausschuss) onderzocht hij de partijen betrokken bij de 

‘Coronapandemie’. 

Dr. Reiner Fuellmich is na veel onderzoek tot een hard eindoordeel gekomen: 

‘Deze Coronapandemie is een misdaad tegen de menselijkheid’. 
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