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A. GEZONDE PERSONEN: Bij gezonde mensen is het veelvuldig dragen van een masker 

gevaarlijk, want het verzwakt het immuniteitssysteem.  

 

 Onze longen zijn ontgiftingsorganen die zowel CO2 (uit het bloed) alsook 

schadelijke gassen (bv. uit de darmen) verwijderen. Mondmaskers verhinderen 

dus de ontgiftende werking.  

 We ademen minder zuurstof in. Uitgevoerde testen tonen dit duidelijk aan (Bron 

4). Dit leidt tot een gebrekkige werking van hersenen en hart, hoofdpijn, 

misselijkheid, lusteloosheid, hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels) en zelfs tot 

levensbedreigende situaties. Ons lichaam begint geheel te verzuren. We 

hebben nu minder weerstand en we worden sneller vatbaar voor infecties.  

 Ook neemt de concentratie van bacteriën en schimmels in het masker en de 

neus- en keelholte toe door het uitademen en weer inademen van dezelfde 

lucht (Bron 1.2). 

 De meeste mensen beschikken over onvoldoende kennis om het mondmasker 

verantwoord te gebruiken; zoals vaak vernieuwen, op een veilige manier afdoen 

en afvoeren. Het ondeskundig gebruik ervan verhoogt het risico op infectie (Bron 

1.2). 

 

B. BESMETTE PERSONEN. 

 Bij besmette mensen komen bij het hoesten of niezen afvalstoffen vrij die blijven 

hangen in het masker. Zo wil het lichaam zich op die manier ontdoen van 

afvalstoffen. Door het steeds opnieuw inademen van deze stoffen verergert de 

ziekte. 

 

C. IK WIL SOLIDAIR ZIJN.  

Bescherm ik mijn medemens dan niet wanneer ik een mondmasker draag?  NEE! 

 De transmissie door personen die drager zijn van het virus en geen 

verschijnselen vertonen, komt zelden voor (Bron 1.4). 

 Over specifieke risico’s en hoe virussen, die bovenste luchtweginfecties 

veroorzaken, en zich verspreiden is nog weinig bekend. Het masker kan 

bacteriën tegenhouden maar niet de kleine aerosolen. Bacteriën hebben de 

grootte van 1-10 micron en Covid-19 de grootte van 0,0004- 0,1 micron.  

 Tot op heden zijn in aerosolen geen levende virussen aangetoond die onder 

normale omstandigheden in staat zijn een infectie te veroorzaken (Bron 1.3). 

 Er is geen bewijs voor verspreiding van het virus door aërosolen (in de lucht 

zwevende deeltjes) (Bron 5.16). 

 In zeventien studies werd aangetoond dat het mondmasker geen beschermend 

effect heeft  voor het influenzavirus (Bron 1.1). Ook de medische maskers 

blijken geen beschermende werking te hebben (Bron 1.3.). 



 

CONCLUSIE:  

Mondmaskers geven ons een vals gevoel van veiligheid. Ze kunnen kiemdragers worden en en  

verzwakken het immuunsysteem. Ze kunnen geen virussen tegenhouden, ook niet het 

influenzavirus.  

- Ze maken gezonde mensen vatbaarder voor infecties 

- Bij besmette personen verergert de ziekte  

- Ze voorkomen géén besmettingen/transmissie van virussen.  

 

 

 

 

CONCREET: 

- Onderzoek in concrete situaties toont aan dat het dragen van een mondmasker niet 

leidt tot het afnemen van het aantal Covid-19 besmettingen (Bron 1.4). Ook het dragen 

van mondmaskers in Wuhan heeft de uitbraak niet kunnen voorkomen. 

- Mondmaskers worden gedragen om hygiënische redenen in de medische zorg of het 

tegenhouden van fijn stof. 

- Een goede afzuiging van de vervuilde lucht en een toevoer van gezonde lucht is de 

beste remedie. Wetenschappelijke onderzoeken hebben de mogelijke nadelige effecten 

van luchtverontreiniging op het immuunsysteem aangetoond (Bron 1.2). 

- Eigen immuniteit opbouwen is aangewezen door gezond te eten en voldoende te 

bewegen. 

 

 

 



DE PSYCHOLOGISCHE EN SOCIALE GEVOLGEN VAN DE MONDMASKERPLICHT: 

 

 Het gelaat en de uitdrukkingen van onze medemensen kunnen we niet meer zien, wat 

leidt  tot meer afstandelijkheid.  In contactberoepen werkt dit ook heel storend. 

 Het mondmasker doet ons er aan herinneren dat Covid-19 nog niet uit ons land 

verdwenen is en houdt de angst voor een eventuele volgende besmetting in stand.  

Een sterftecijfer van 0,1 % tot 0,4 %  is vergelijkbaar met een ernstige griepepidemie 

(Bron 5), dus geen reden tot angst. Voor de risicogroepen is extra bescherming nodig.  

 

 

BOVENDIEN:  

 Het dragen van een mondmasker is in strijd met de Grondwet die vraagt dat het gezicht 

herkenbaar is. 

 Het dragen van een mondmasker is bijzonder aanlokkelijk voor criminelen die anoniem 

misdaden willen plegen. 

 

 

LINKS:  

 

(1) Een vierdelige serie geschreven door immunoloog dr. Carla Peeters   

1. Helpt het dragen van een mondkapje om verspreiding van het coronavirus tegen te 

houden? Link >> 

2. Veel mensen die een mondkapje dragen, ervaren een negatief effect op de 

gezondheid. Link >> 

3. Het aantonen van beschermende werking van medische mondmaskers blijkt niet zo 

eenvoudig. Link >>  

4. Stop met anderhalve meter afstand en het verplichten van het mondmasker. Link >> 

 

(2) De uitspraken van Marc van Ranst over het mondmasker. Link >> 

(3) Maggie De Block over mondmaskers: "Het heeft geen zin om ze te dragen, het kan een 

vals gevoel van veiligheid geven". Link >> 

(4) Het meten van het zuurstofgehalte, met en zonder masker.  Link >> 

(5) Feiten over Covid-19. Link >> 

 

https://www.hpdetijd.nl/2020-06-12/alle-ins-en-outs-over-dat-vermaledijde-mondkapje/
https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een-negatief-effect-op-de-gezondheid/
https://www.hpdetijd.nl/2020-07-01/aantonen-beschermende-werking-van-medische-mondmaskers-blijkt-niet-zo-eenvoudig/
https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-dragen-van-mondkapjes/?fbclid=IwAR3XVkeHoMxrpcrfE67VMwNojSdKeT0e7wK3sxULE01jT6gsuHah9XWJJmM&utm_source=sendinblue&utm_campaign=13072020_NIEUWSBRIEF_-_ZOOM_VEILIGHEID__DAGVAARDING_RIVM&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=8L1ik0B4IzM&t=3s
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/01/maggie-de-block-open-vld-over-mondmaskers-hebben-ze-nut/?fbclid=IwAR3Bm4W7ggjJwCqjsxOzEuHKn9jj8msxDNaY7PsbrmQ9W4jUzBvs-g96mu0
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YdzA2MgdFAQ&fbclid=IwAR0xDi8IUrsyG1wGmLPWx7U5Loy9j-D5gk8ZTHDBXPuar_KfFfK7ssRkFog&app=desktop
https://swprs.org/feiten-over-covid19/?fbclid=IwAR0x9E5UhdrXEqo5-LWfMkndJR1262AXHZ3a83yD9Aw2Wdn2BGLyvDX3AV4

