
Ondersteuning van Michael Verstraeten tegen onterechte 
beschuldigingen 
 
Wat we nu meemaken is een voortdurend omkeren van slachtoffer en dader. Dit is helaas 
een bekend fenomeen. Iedere (vermeende) misstap van je ‘tegenstander’ uitbuiten en 
genadeloos tegen hem gebruiken. Op die manier kan je zelf je eigen wansmakelijke of 
criminele daden verdoezelen en de ander, het slachtoffer dus, tot dader brandmerken.  
 
Ofwel volgen we nu met z’n alles wat er gezegd en opgelegd wordt aan maatregelen i.v.m. 
Covid. Ofwel onderzoeken we wat er nu echt aan de hand is. Maar op die manier staan we 
natuurlijk alleen, voelen we ons eenzaam en staan we ook open voor aanvallen. Het vergt 
veel moed om nu je mening te zeggen na eigen gedegen onderzoek. Iedereen kan vanuit zijn 
denkkracht en vanuit zijn vakgebied belangrijke bijdragen leveren om de waarheid naar 
boven te brengen zodat de menselijke waardigheid hersteld kan worden.  
 
Michael Verstraeten heeft gedegen onderzoek gedaan en is daarbij in geen geval over één 
nacht eis gegaan. Hij heeft zelf nagedacht, veel informatie gelezen, diverse wetenschappelijk 
onderbouwde verslagen onderzocht en onnoemelijk veel statistieken bekeken. Daarbij is hij 
tot de slotsom gekomen dat er heel veel zaken gewoon niet kloppen en dat de maatregelen, 
terecht, veel meer schade aanrichten en nog zullen aanrichten. Deze informatie komt helaas 
amper naar buiten en wordt door de media doodgezwegen.  
 
Ik ken Michael Verstraeten als een integer man. Deze integriteit komt voort omdat hij ten 
eerste een gedegen onderzoek gevoerd heeft over de achterliggende feiten van Covid, de 
maatregelen en haar uitwerkingen maar ook omdat hij een echte interesse heeft voor de 
mensen. Hij kan het niet aanzien wat er nu gebeurt met ons allen, met de kinderen, de 
jongeren en ook de ouderen. Deze integriteit deze beroepsethiek is zeker iets waar 
meerdere mensen een voorbeeld aan kunnen nemen.  
 
Het halsstarrig bij het eigen gelijk blijven en geenszins open staan voor correctie is niet iets 
wat ik zie bij Michael Verstraeten. Veeleer bij de mensen die het beleid adviseren en sturen 
en bij de media die amper andere invalshoeken kunnen belichten. Een toename en 
integriteit die ik bij Michael Verstraeten wel herken is zeker wenselijk!  


