
 
 

 
 

Mario Ortiz Martinez voelt zich geërgerd. 

Gisteren om 10:25 ·  

𝗥𝗜𝗩𝗠 𝗵𝗼혂𝗱혁 𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗿𝗶𝗷𝗸𝗲 현𝗶𝗷𝘇𝗶𝗴𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗣𝗖𝗥 혁𝗲혀혁 혀혁𝗶𝗹. 

■ N.a.v. de opvallende en ons inziens verdachte stijgingen van het aantal "besmettingen" van de afgelopen 

periode, zijn we eens gaan onderzoeken wat er aan de hand kan zijn?... Niet alleen in absolute aantallen door het 

opschalen van het testbeleid, maar ook procentueel lijkt het alsof het corona virus weer de kop op steekt,.... of 

zijn er andere oorzaken?.... 

■ Tot onze verbazing stuitten we op onderstaande feiten: 

Feit is dat er namelijk twee essentiële zaken gewijzigd zijn in de COVID-19 richtlijn van het RIVM met 

betrekking tot de PCR-testen. 

■ 1. Waar tot voor kort op de RIVM site werd verkondigd, dat er op drie (het E-, N- en RdRP-gen) 

dan wel twee brokstukjes (E- en RdRP-gen) werd getest, is dat nu door de meeste laboratoria nog slechts één 

brokstukje (E-gen). 

De reden, die het RIVM hiervoor opgeeft, is om tijd en grondstoffen te besparen bij het uitvoeren van de tests... 

■ 2. De tweede en mogelijk nog essentiëlere wijziging in de richtlijn van het RIVM, betreft het aantal cycles 

vanaf wanneer een deskundige een positieve testuitslag dient te controleren op juistheid, dit ter voorkoming van 

fout-positieven. 

(Een PCR-test werkt op basis van herhalingen (cycles) om genetisch materiaal te vermeerderen.) 

■ 𝗗𝗲𝘇𝗲 𝗯𝗲𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴혀𝗴𝗿𝗲𝗻혀 𝗶혀 𝗼𝗻𝗹𝗮𝗻𝗴혀 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝗥𝗜𝗩𝗠 현𝗲𝗯혀𝗶혁𝗲 𝗼𝗽𝗴𝗲𝗵𝗼𝗼𝗴𝗱 혃𝗮𝗻 𝟯𝟬 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝟯𝟱 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗲혀! ■ 𝗗𝗶혁 
𝗵𝗲𝗲ft 𝗲𝗲𝗻 혁𝗼𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲 혃𝗮𝗻 𝗳𝗼혂혁𝗽𝗼혀𝗶혁𝗶𝗲혃𝗲𝗻 혁𝗼혁 𝗴𝗲혃𝗼𝗹𝗴! 

■ We hebben deze wijzigingen van deze RIVM richtlijn voorgelegd aan een zeer terzake deskundige phD 

moleculaire genetica, met maar liefst 70 publicaties en zeer erkende reputatie. 

Ook hebben wij dit voorgelegd aan een klinisch chemicus werkzaam in een Nederlands ziekenhuis. 

■ Beiden onderschrijven de potentieel grote consequenties van deze wijzingen en het hierdoor ontstaan van extra 

aantallen fout-positieven. Dit betekent dat het aantal “besmettingen” wordt overschat! 

Deze wijzigingen zijn NIET bij de bestuurders bekend! 

■ De recente aanscherpingen van de corona maatregelen door de overheid zijn met name gestoeld op deze 

toegenomen “besmettingen“, die dus weer 1 op 1 voortvloeien uit de PCR-testuitslagen. 

■ Als het RIVM dit nota bene weet, waarom houdt het RIVM deze belangrijke wijzigingen van de PCR-test dan 

stil?... Waarom zijn deze wijzigingen niet met het kabinet gedeeld? 

Wij hebben onze bevindingen en de contact gegevens van de genoemde experts, die zich in deze cruciale 

wijzigingen hebben verdiept, voorgelegd aan het Algemeen Dagblad en aan een journalist van Nieuwsuur. 

Beide redacties leggen het nieuws (vooralsnog) naast zich neer!... 

■ Ondertussen heeft 2e kamerlid Wybren van Haga kritische kamer vragen gesteld aan minister de Jonge. 

■ Morgen zullen er puur op basis van de toegenomen aantallen PCR uitslagen nieuwe maatregelen worden 

afgekondigd! :-( 

■ Mensen, trek jullie conclusies.. 
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