Pfizer Documenten
Tijdlijn

20 NOV 2020

8 DEC 2020

11 DEC 2020

28 JAN 2021

7 MEI 2021

Pfizer dient aanvraag
in bij de FDA voor een
Emergency Use
Authorization voor hun
COVID-19-vaccin

Eerste safety data
voor Pfizer-vaccin
beschikbaar op website
FDA.

FDA staat EUA
vergunning toe
voor Pfizervaccin.

“De studie ligt onder
vuur: niet
representatief, mensen
met zwakke gezondheid
uitgesloten.”

“Ongevaccineerd persoon kan
onvruchtbaar worden door
huidcontact of inhalering
van een gevaccineerd
persoon”

2 DEC 2020

9 DEC 2020

3 JAN 2021

26 APR 2021

31 MEI 2021

“Zes mensen zijn
overleden door
Pfizer/BioNTech’s
coronavirus vaccin
test”

“Twee proefpersonen voor
coronavaccin Pfizer
overleden”

“Hier is de FDAlijst met ernstige
bijwerkingen”

“Pfizer bekent dat
er schadelijke
transmissie zou
optreden van
gevaccineerden op
ongevaccineerden”

“Van de kinderen die
deelnamen aan
vaccinproeven van
Pfizer, liefst 86%
bijwerkingen
ervaarde”

“22 ernstige ziekten en
tegenreacties door Covid
19-vaccins”

2 MAART 2022

6 JAN 2022

2 DEC 2021

4 NOV 2021

27 AUG 2021

“Een recent vrijgegeven
document negen pagina's
met 'achtergehouden
bijwerkingen' bevat,
veroorzaakt door het
coronavaccin van
Pfizer-BioNTec”

Rechter in Texas oordeelt
dat FDA de documenten
moet vrijgeven aan tempo
van "meer dan 12.000
pagina's" voor 31
januari, en vervolgens
"55.000 pagina's om de 30
dagen"

“Vaccinontwikkelaar
Pfizer heeft 1.223
doden tijdens de
proeven verzwegen”

“Pfizer vervalste
bewust
studieresultaten”

Aanvraag van non-profit
PHMPT om informatie,
waarop FDA beslissing
baseerde, openbaar te
maken

1 MAART 2022

15 DEC 2021

Eerste lading aan
pagina’s die tijdens
beoordelingsfase bij
de FDA werd ingediend.

“Voor elke coronadode
die het vaccin op korte
termijn bespaart,
overlijden vier mensen
extra aan hartfalen”

17 NOV 2021

16 SEPT 2021

23 AUG 2021

FDA stelt voor
maandelijks ongeveer
500 bladzijden van de
documenten vrij te
geven. Postmarketing
Experience rapport is
vrij beschikbaar.

Klacht PHMPT omdat
FDA niet snel genoeg
tegemoetkomt

FDA keurt Pfizer
vaccin definitief
goed

10 MAART 2022

5 MEI 2022

1 JUNI 2022

“Uit documenten zou
blijken dat Pfizer
bij het testen van
zijn coronavaccin op
1291 bijwerkingen
stuitte”

“Een vrijgegeven
document bewijst
dat het Pfizervaccin tegen COVID19 slechts "12%"
effectief is”

“82% – 97% van de
Pfizer COVID-19
gevaccineerde
zwangere vrouwen hun
baby’s verloren”

17 AUG 2022
“Naomi Wolf ‘is tot de
ontdekking gekomen dat
44% van de zwangere
vrouwen die een #gifprik
van #Pfizer hebben
genomen een miskraam
hebben gekregen.‘“

Klik op de teksten om de
factchecks te bekijken!

22 MAART 2022
“Gevaccineerden 500%
meer kans hebben op
een hartaanval”

9 MEI 2022

27 JUNI 2022

“Laatste serie documenten
die Pfizer moest
vrijgeven, waaronder
negen pagina's met niet
eerder bekende ernstige
bijwerkingen van het
Pfizer-vaccin. Prominent
genoemd in de lijst zijn
verschillende vormen van
hepatitis.”

“Nieuwe Pfizer
documenten bewijzen
dat vaccins
eierstokken aantasten”

Donkerblauwe iconen:
Historie van de
Pfizerpapers
Lichtblauwe iconen:
Desinformatie verwijzend
naar de Pfizerpapers

