
Dr. Maria van Kerkhove: […] we hebben, lijkt het nog steeds zelden te gebeuren dat iemand zonder 
symptomen daadwerkelijk iemand anders besmet. 
Greg Kelly: Eh, dat hoorde ik niet goed. Mag ik dat nog een keer horen? Ik meen het. Ik kon echt niet 
verstaan wat ze net zei. 
Dr. Maria van Kerkhove: Uit de gegevens die we hebben, lijkt het nog steeds zelden te gebeuren dat 
iemand zonder symptomen daadwerkelijk iemand anders besmet. 
Greg Kelly: Ik kon het nog steeds niet echt verstaan, maar hier hebben we Dr. Samadi. Hij heeft 
medicijnen gestudeerd en luistert zijn hele leven al naar artsen. Dokter, klopt het dat het bericht van 
de Wereldgezondheidsorganisatie erop neerkomt dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk 
zijn, dat ze de ziekte niet verspreiden. Is dat wat de WHO zegt?  
Dr. Samadi: Ja, dat klopt Greg. Kijk, jij en ik zijn hier al vanaf februari van dit jaar mee bezig. We 
hebben al honderden van deze fragmenten besproken op News Max TV. Wat we vanavond horen 
over COVID is waarschijnlijk het belangrijkste fragment in al die tijd. Want de WHO zegt nu ineens 
het tegenovergestelde en kondigt aan, en dat is groot nieuws, dat mensen zonder symptomen niet 
besmettelijk zijn. Weet je nog dat we iedereen aan 'social distancing' lieten doen, omdat we niet 
wisten wie het virus kon verspreiden? Social distancing is een nieuw woord, je hebt er vast wel eens 
van gehoord, we kregen er een paar maanden geleden voor het eerst mee te maken. Ineens moest 
iedereen een mondkapje dragen. Eerst zeiden we 'als je symptomen hebt moet je een mondkapje 
dragen om andere mensen te beschermen' en toen hoefde dat niet meer omdat het CDC [Centre for 
Disease Control, het Amerikaanse equivalent van ons RIVM – vert] en alle anderen steeds iets anders 
zeiden. Ook moest iedereen zich ineens laten testen. We hebben morgen 300 miljoen testen nodig, 
anders kunnen we ons land niet van het slot halen. En wat denk je? [onverstaanbaar 6 sec.]. Dit is 
heel belangrijk, dit is groot nieuws: als je geen symptomen hebt, geen symptomen van koorts, koude 
rillingen, kortademigheid of één van de andere symptomen waar we het over hebben gehad, is de 
kans dat je besmettelijk bent en het virus aan andere mensen doorgeeft uitzonderlijk klein. En deze 
resultaten komen voort uit zeer nauwkeurige contactstudies in landen zoals Singapore, en het is echt 
heel erg dat deze onderzoekers en de studierapporten het grote publiek nog niet bereiken en dat de 
mainstream media hier niet over berichten. Dit is waarschijnlijk wel het grootste nieuws dat we 
hebben gekregen sinds de uitbraak van het coronavirus. 
Greg Kelly: Dit is goed nieuws, want dit betekent dat we weer op bezoek kunnen bij mensen bij wie 
dat eerst niet kon. Want ja, je wilde niet naar een ouder iemand gaan omdat je besmet zou kunnen 
zijn zonder het te weten. Dit is fantastisch. Heel erg bedankt, dokter. 
Dr. Samadi: Ja het is fantastisch, en het allerbelangrijkste is dat er nu een einde komt aan de paniek 
en de hysterie. De economie van ons land kan weer gaan draaien. 40 miljoen mensen zijn hun baan 
kwijtgeraakt door deze onjuiste wetenschappelijke gegevens. Dit is geweldig nieuws voor ons land, 
Greg. 
Greg Kelly: Dr. Samadi, ik vind het geweldig. En het is ook groot nieuws voor de hele wereld! Het is 
gewoon een pandemie, over de hele wereld. Dr. Samadi, hopelijk word je de nieuwe chirurg-generaal 
van de Verenigde Staten. Ik ga daar mijn best voor doen, ik denk dat je het geweldig zou doen nadat 
de huidige man vertrokken is. Hij is ook best goed, maar jij bent geweldig. Dr. Samadi, heel hartelijk 
bedankt. 


