
Ik volg de gebeurtenissen in Duitsland en de rest 
van de wereld met groeiende bezorgdheid. Coro-
na is een gematigde griep gebleken en de genomen 
maatregelen zijn een absolute ramp op elk niveau. 
En met de komende winter komt de volgende griep-
golf. Maar onze gezondheid ligt deels in onze eigen 
handen. We dienen ons immuunsysteem te verster-
ken door verantwoord te eten, schoon drinkwater 
te drinken, veel beweging, vitamines, gezelligheid, 
vreugde, vrienden en heel veel frisse lucht. Dat alles 
is echter precies wat onze regeringen ons verbiedt! 
Hun advies: handen desinfecteren, afstand houden 
en mond en neus bedekken.
    Voor handdesinfectie zijn grote hoeveelheden kli-
nisch niet geteste producten op de markt gebracht, 
wat kan leiden tot allergieën, eczeem, immuunreac-
ties en nog veel meer narigheid. Wat betreft afstand 
houden: het is in de geschiedenis niet eerder gebeurd 
dat men niet aan het sterfbed van zijn geliefde mag 
zitten en afscheid mag nemen. De onmenselijkheid 
en wreedheid daarvan is niet te overtreffen.
   En de zo ‘geliefde’ mond- en neusbedekking? Mensen 
kunnen wekenlang zonder voedsel leven, dagenlang 
zonder water, maar slechts minutenlang zonder te ade-
men. Het opnieuw inademen van onze uitgeademde 
lucht leidt onvermijdelijk tot een zuurstof (O2) tekort 
en een teveel van koolstofdioxide (CO2). We weten dat 
het menselijk brein zeer gevoelig reageert op zuurstof-
gebrek. Sommige zenuwcellen, bijvoorbeeld in de 
hippocampus, kunnen zonder zuurstof niet langer 
dan drie minuten overleven. De gevolgen kunnen 
zijn: hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, concen-
tratiestoornis, vertraagde reactietijden: allemaal 
acute waarschuwingssignalen van zuurstoftekort. 
Dus verminderde verstandelijke vaardigheden.

Chronisch zuurstoftekort zorgt ervoor dat deze 
waarschuwingssignalen afnemen. We wennen er-
aan, maar de prestaties en efficiëntie blijven minder 
en het zuurstoftekort in de hersenen wordt ernstiger. 
We weten dat de meeste neurodegeneratieve ziekten 
tientallen jaren eerder beginnen voordat ze worden 
opgemerkt Als je vandaag je telefoonnummer niet 
kunt onthouden, begonnen je hersenen twintig of 

dertig jaar geleden al achteruit te gaan. Het gaat dus 
om de toekomst van onze verstandelijke vermogens. 
Terwijl u denkt dat u gewend bent geraakt aan het 
masker en aan uw eigen uitgeademde lucht, blijven 
de degeneratieve processen onopgemerkt doorlo-
pen, versterkt door zuurstoftekort - hypoxie.
    Het tweede probleem voor de hersenen is dat de 
zenuwcellen zich nauwelijks delen. Dit betekent dat 
als we binnen een paar maanden weer de vrijheid 
krijgen om zuurstof in te ademen, de zenuwcellen 
die verloren zijn gegaan niet meer terugkomen door 
celdeling. Weg is weg!
   Het is vooral belangrijk voor bange mensen om deze 
achtergrond te begrijpen. Het masker kan u niet tegen 
virussen beschermen. Het corona virus is ongeveer 
o,o8 micron (of micrometer): de poriën van de stoffen  
maskers zijn meer dan 1000 keer groter (80 tot 500 
micron). Dat kan geen virussen tegenhouden.

Natuurlijk draag ik geen masker. Ik wil mijn pa-
tiënten met een helder hoofd en begrip tegemoet 
treden en niet onder CO2-anesthesie. Ik heb mijn 
hersenen nodig om na te denken.
    In Londen wordt, althans voorlopig, medische 
vrijstelling overal gerespecteerd en zonder com-
mentaar aanvaard. Maar in mijn geliefde Duitsland 
is elke piloot, steward, verkoopster, buschauffeur en 
voetganger gepromoveerd tot raad van toezicht op 
het dragen van een masker. Piloten van Lufthansa 
weigeren passagiers in hun vliegtuig toe te laten, als 
die geen masker kunnen verdragen en een vlucht 
niet zouden overleven. Wat is mij overkomen: 
British Airways vroeg niet eens naar het masker, zo 

De gevaren van het dragen
van mondkapjes

Dr. M. Griesz-Brisson (Neurologe, met praktijken in Londen en Müllheim)

Het dragen van een
masker veroorzaakt
een zuurstoftekort
in de hersenen en
beschadigt het brein



kwam ik levend in Londen aan.
   De Duitse bevolking zegt: ‘we kunnen niet ade-
men’. De bondskanselier zegt: ‘een boete van 150 
euro!’ Als neuroloog moet ik zeggen dat iedereen 
recht heeft op medische vrijstelling van het masker. 
Er bestaat geen ongegronde, valse of hoffelijkheids-
verklaring. Een gebrek aan zuurstof beschadigt elk 
brein.
    Het moet een vrije beslissing van een ieder zijn 
om het zuurstoftekort in de hersenen te accepteren 
om zichzelf te beschermen tegen virussen met een 
masker dat niet werkt.

Zeer schadelijk voor kinderen
Maskers zijn een absolute no-go voor kinderen. Kin-
deren hebben van nature een zeer actief en adaptief 
immuunsysteem en hebben voortdurend te maken 
met het microbioom van de aarde. Hun brein is ook 
ongelooflijk actief omdat er nog veel te leren is. Dat 
brein heeft dorst naar zuurstof. Hoe metabolisch 
actiever een orgaan is, hoe meer zuurstof het nodig 
heeft. Bij kinderen en adolescenten is elk orgaan 
metabolisch zeer actief. Het beroven van de herse-
nen van zuurstof of het beperken van zuurstof in de 
hersenen van een kind of adolescent is niet alleen 
schadelijk voor de gezondheid, het is crimineel.
    Zuurstofgebrek vertraagt de ontwikkeling van de 
hersenen en de schade die het veroorzaakt is onom-
keerbaar. Het kind heeft de hersenen nodig om te 
leren en de hersenen hebben zuurstof nodig om te 
functioneren. Hier voor is geen behoefte aan kli-
nische studies, het is een eenvoudige, simpele en 
onbetwistbare fysiologie. Bewust en doelgericht 
veroorzaakt zuurstoftekort is een opzettelijk gevaar 
voor de gezondheid en een absolute medische con-
tra-indicatie, wat in de geneeskunde betekent dat 
een medicijn, methode, therapie of maatregel niet 
toegepast mag worden.
    Als dementieziekten over tien jaar exponentieel 
zouden toenemen en de jonge generatie hun poten-
tieel niet zou kunnen bereiken, is het te laat. 

En hoe zit het met de zegen brengende vaccinatie?
 Mevrouw Merkel zegt dat de pandemie voorbij is als 
er een effectief vaccin beschikbaar is. Mevrouw Mer-
kel, een vaccinatie is geen kerstgans die in augustus 
wordt besteld voor de komende Kerst. Ik smeek u, 
laat gezondheid over aan de dokters. Hoe kunnen 
een dierenarts, laboratorium-viroloog, software-
distributeur, elektrische autofabrikant of natuur-
kundige beslissen over de gezondheid van mensen? 
Alstublieft, beste collega’s, we moeten ALLEMAAL 
wakker worden!

lk weet hoe schadelijk zuurstofgebrek voor de herse-
nen is. De cardioloog weet het voor het hart, de lon-
garts voor de longen, etc. Zuurstofgebrek beschadigt 
elk orgaan. Waar is onze medische raad? Waar zijn 
de gezondheidsautoriteiten? Het zou uw plicht zijn 
geweest, van het begin af aan, deze waanzin met alle 
vastberadenheid onder ogen te zien en er een einde 
aan te maken.
    Het aanvankelijk ontbrekende bewijs van de doel-
treffendheid van de maatregelen is nu een duidelijk 
bewijs van ondoelmatigheid geworden! En toch gaat 
de waanzin wereldwijd door. Wie is verantwoorde-
lijk voor deze misdaad? Degenen die de maatregelen 
proberen af te dwingen, daarin meegaan, ze toestaan 
of ze niet verhinderen?

Dit artikel verscheen eerder in ‘Gezond Verstand’ on-
der redactie van Karel van Wolferen - emeritus-hoog-
leraar Universiteit van Amsterdam en oud-cor-
respondent NRC. Voor meer informatie zie: www.
gezondverstand.eu

Aangezien Hugo de Jonge geen openheid van 
zaken wenst te geven ter onderbouwing van zijn 
beleid hebben we zijn ontslagbrief klaar staan. 
Teken jij ook op www.VoorVrijheid.NU

Kom in actie!

Zie ook www.mondkapjeseffecten.nl


