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Google translate vertaling: 

 

Na een onthulling over onderzoeksfraude door een onderaannemer 

van Pfizer, eisen nu 16 artsen en onderzoekers opschorting van de 

coronavaccinatie in Zweden. 

 

Het was op 2 november dat het British Medical Journal, BMJ, onthulde dat een 

onderaannemer van Pfizer waarschijnlijk uitgebreide onderzoeksfraude zou plegen tijdens 

de fase III-studie van het covid-vaccin van Pfizer in het najaar van 2020. 

 

De onthulling, die veel media-aandacht heeft gekregen, is gebaseerd op informatie van 

klokkenluider Brook Jackson, in september 2020 regionaal directeur in Texas voor de 

onderzoeksorganisatie Ventavia Research Group, die samenwerkte met de vaccinstudies van 

Pfizer. 

 

Jackson's getuigenis toont aan dat het bedrijf gegevens vervalste, patiënten blind maakte, 

onvoldoende opgeleide vaccinateurs inhuurde en traag was met het opvolgen van 

bijwerkingen die werden gemeld in de fase III-studie. De medewerkers die 

kwaliteitscontroles uitvoerden, waren overweldigd door de hoeveelheid problemen die ze 

ontdekten. 

 

Na herhaaldelijk Ventavia op de hoogte te hebben gebracht van de tekortkomingen, heeft 

Brook Jackson op 25 september 2020 via e-mail een klacht ingediend bij de Amerikaanse 

Food and Drug Administration. Ventavia ontsloeg haar later die dag. Ter ondersteuning van 

zijn kritiek heeft Jackson BMJ tientallen interne bedrijfsdocumenten, foto's, audio-opnamen 



en e-mails verstrekt. BMJ onderbouwt haar getuigenis met verklaringen van veel oud-

medewerkers van Ventavia. 

 

Het artikel in het British Medical Journal stelt ook dat de FDA nooit een beoordeling heeft 

uitgevoerd van het bedrijf waar Brook Jackson werkte. Het artikel beschrijft dat de FDA te 

weinig middelen heeft om klinische proeven te beoordelen. In de jaren 2000 tot 2005 werd 

slechts ongeveer 1 procent van alle onderzoeken beoordeeld, sindsdien is het aantal 

beoordelingen afgenomen. In augustus 2021 publiceerde de FDA een samenvatting van het 

aantal beoordelingen van de covid-vaccinonderzoeken van Pfizer. In totaal waren 9 van de 

153 studieplekken onderzocht, wat overeenkomt met 6 procent van de onderzoekscentra 

van de studie. 

 

De 16 artsen en onderzoekers in Zweden die de nieuwe oproep hebben ondertekend, 

schrijven dat ze "van mening zijn dat wat BMJ meldde buitengewoon ernstig is". 

 

"Het doet het vertrouwen in Pfizer teniet, dat verantwoordelijk is voor het testen van het 

vaccin en voor de veiligheid van het vaccin dat momenteel wordt gebruikt door Zweden, 

van wie honderdduizenden kinderen zijn", schrijven de artsen. 

 

Ze stellen verder dat de omvang van het aantal gemelde vermoedelijke bijwerkingen van het 

covid-vaccin ook "gigantisch" is, bijvoorbeeld in Zweden gedurende de tien maanden dat de 

vaccinatie heeft plaatsgevonden 83.744 vermoedelijke bijwerkingen zijn gemeld, dat is meer 

dan 10 keer meer dan alle gemelde bijwerkingen per jaar in de direct daaraan voorafgaande 

jaren voor alle geneesmiddelen en vaccins, in totaal ongeveer 25.000 stoffen. 

 

"Ongeveer twintig studies hebben aangetoond dat het effect van het vaccin erg zwak is. Een 

van deze studies, die Zweeds is, toonde aan dat het vaccin ongeveer twee maanden lang een 

goed effect had, dat het vaccin van AstraZeneca na vier maanden geen effect had tegen de 

delta-variant en dat hetzelfde gold voor Pfizers.vaccin na zeven maanden”, schrijven de 

artsen. 

 

Ze gaan door: 

 

"Het sterke vermoeden dat delen van de klinische proef met het vaccin van Pfizer niet op 

een wetenschappelijk aanvaardbare manier zijn uitgevoerd en waarbij de 



onderzoeksresultaten niet als betrouwbaar kunnen worden beschouwd, gecombineerd met 

de grote mate van gemelde vermoedelijke bijwerkingen na vaccinatie, waarvan vele van 

ernstige aard , maak ons Dokters, onderzoekers en immunologen maken zich grote zorgen, 

niet in het minst voor kinderen die een extreem laag risico lopen op ernstige covid-19-ziekte, 

maar die risico lopen op ernstige bijwerkingen. "Onze conclusie is dat covid-vaccinatie in 

Zweden moet worden gepauzeerd totdat de risico-/batenberekeningen voor alle 

leeftijdsgroepen zijn gemaakt. Ons standpunt wordt ingenomen in het licht van de onthulling 

in BMJ en wat we vandaag weten over de risico's voor de patiënt." 

 

Het beroepschrift is ondertekend door deze personen: 

 

Nils Littorin, arts; doctor in de klinische microbiologie 

Magnus Burling, specialist in algemene geneeskunde, 

Sture Blomberg, specialist in anesthesie en intensive care; docent 

Ragnar Hultborn, specialist in oncologie; Professor Emeritus 

Lilian Weiss, specialist algemene chirurgie; docent 

Ann-Cathrin Engwall, immunoloog en viroloog; doctor in de moleculaire celbiologie met een 

immunologische focus 

Sebastian Rushworth, AT-arts 

Maria Papadopoulou, oogspecialist 

Carina Ljungfelt, specialist algemene geneeskunde 

Christina Malm, specialist algemene geneeskunde, 

Bo Jonsson, specialist algemene psychiatrie; met dr 

Anette Stahel, PhD in biogeneeskunde, 

Nina Yderberg, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie 

Dinu Dusceac, specialist in cardiologie; twijfelachtig 

Margareta Andersson, specialist in algemene geneeskunde 

Hanna Åsberg, specialist in algemene geneeskunde 


