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Corona journaal 1-2 januari 2021
Met het nieuwe jaar nu maar een jaartal gezet achter de maand. Zal toch wel tot 2021 beperkt
blijven?
Mijn correspondenten hebben niet stilgezeten rond oud en nieuw.
Allereerst Huib van Dis die in een korte mail 3 vragen opwerpt:
WHO samenvatting over de SAR-CoV-2 variants van vandaag.
https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2-variants/en/
Complicatie bij het vooruitzicht op een reeks vaccins?
Ik heb nog weinig gezien over de invloed van vaccins op de mate van besmettelijkheid.
Deze ontwikkeling doet ook de vraag rijzen naar de eventuele toegenomen overdracht van jongeren
op ouderen.
Eerst maar de effectiviteit van vaccins bij deze “Engelse” variant.
Dank voor doorsturen WHO data. Wat betreft al die nieuwe varianten, dat is niet verrassend als je
ziet hoe goed we in staat zijn om de historie te traceren van besmettingen. Hier nog eens de
nextstrain website https://nextstrain.org/ncov/global
Zolang er zo weinig herinfecties zijn gerapporteerd zal het met de werkzaamheid van vaccins wel
meevallen lijkt mij. Maar dat is ook wel te achterhalen met lab proeven, zijn de antilichamen
opgewekt met het "oude" virus, ook werkzaam tegen het nieuwe bijvoorbeeld. En de challenge
proeven bij apen, uitgevoerd vóór fase 1 zou je kunnen herhalen met het nieuwe virus.
En met die mRNA vaccins kun je nu heel snel reageren. Al die klinische studies kun je sterk beperken,
zoals ook de klinische studies voor een nieuwe influenza stam weinig voorstellen. Ik herinner mij 70
personen injecteren en kijken naar de antilichamen. Maar dat kan veranderd zijn.
En hier mijn antwoord of je toch nog besmettelijk bent na vaccinatie
Het antwoord is denk ik dat we dat nog niet weten. Zie bijvoorbeeld dit artikel in de NY Times
https://www.nytimes.com/2020/12/08/health/covid-vaccine-mask.html
Bij Science Media Centre een hele reeks deskundigen die commentaar geven op de Astra goedkeuring
in de UK, hier alleen enkele keren de opmerking dat het niets zegt over de besmettelijkheid nas
vaccinatie
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccinebeing-approved-for-use-in-the-uk-by-the-mhra/
Er wordt wel gedacht over challenge studies bij gezonde vrijwilligers maar daar zie ik het nog niet zo
snel van komen. Ik ben benieuwd naar de Janssen resultaten want daar wordt in de studie ook
gekeken naar de antilichamen in de neus. De neus is de eerste verdedigingslinie, dus als daar de
antilichamen in voldoende mate aanwezig zijn dan zou dat invloed hebben op de besmettelijkheid.
Vandaar ook de belangstelling voor vaccins via de neus ingebracht. Maar voorlopig denk ik dat ook
gevaccineerden mondkapjes moeten dragen.
Ik zie nu dat ik de vraag over eventuele toegenomen overdracht van jongeren op ouderen niet heb
beantwoord. Maar daar heb ik ook niets over gezien, en heb ik ook geen mening over.
Niek stuurt me een NY Times artikel dat ook de implicaties van de nieuwe variant behandelt
(varianten, ook het Zuid-Afrikaanse komt aan bod)
https://www.nytimes.com/2020/12/31/health/coronavirus-varianttransmission.html?referringSource=articleShare
Dit lijkt me de situatie wel goed weer te geven
“The bottom line is that anything we do to reduce transmission will reduce transmission of any
variants, including this one,” said Angela Rasmussen, a virologist affiliated with Georgetown
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University. But “it may mean that the more targeted measures that are not like a full lockdown won’t
be as effective.”
Wat niet aan de orde komt in dit artikel, en ook niet bij dat van de WHO, is het percentage mensen
dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen vanwege het nieuwe virus, mogelijk lager is dan bij
de oude variant. Er zijn nu nog te weinig gegevens voor een statistisch verantwoorde uitspraak maar
er zijn aanwijzingen, zie Campbell in mijn vorig journaal.
Meer infectieus, minder complicaties, dan zou het de kant opgaan van de “gewone” corona
verkoudheidsvirussen.
Ook van Niek een ander NY Times artikel, de vaccinatiestrategie in het UK onder vuur.
https://www.nytimes.com/2021/01/01/health/coronavirus-vaccines-britain.html?smid=em-share
Verontrustend lijkt me. Eigenlijk ongelooflijk. Ze hebben geen idee of dit wel veilig kan vindt Niek.
In het artikel gaat het niet om het oprekken van de termijn voor 2de vaccinatie, maar de mogelijkheid
na de eerste “shot” de volgende met een ander vaccin te geven. Dus bijvoorbeeld eerst Pfizer en dan
Astra. Hierbij mijn antwoord:
Dit lijkt me weer een standaard voorbeeld van selectief knip- en plakwerk. Als je kijkt naar de bron
waar dit op is gebaseerd:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/948757/Greenbook_chapter_14a_v4.pdf
dan staat daar
Previous incomplete vaccination
If the course is interrupted or delayed, it should be resumed using the same vaccine but the first
dose should not be repeated. There is no evidence on the interchangeability of the COVID-19
vaccines although studies are underway. Therefore, every effort should be made to determine which
vaccine the individual received and to complete with the same vaccine. For individuals who started
the schedule and who attend for vaccination at a site where the same vaccine is not available, or if
the first product received is unknown, it is reasonable to offer one dose of the locally available
product to complete the schedule.
Toch wel tendentieus als je dat gele niet vermeldt, valt me wel tegen van de NY Times. Wat is dan
het verschil met de CDC, volgens hetzelfde artikel staat daar
Health authorities like the C.D.C. have previously said that if it’s impossible to give doses of a vaccine
from the same manufacturer, “providers should administer the vaccine that they have available” to
complete an injection schedule.
Wat betreft veiligheid lijkt me dit geen probleem. Interactie tussen de vaccins lijkt me uitgesloten
zeker omdat er ook weken tussen zit. Hooguit wat minder effectief.
Van Huub een artikel van Martijn Katan, met een aanbeveling van Huub:
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/31/geef-ongevaccineerden-hun-eigen-staphorst-a4025776
Naar mijn gevoel vliegt hij hier op diverse plaatsen volledig uit de bocht. Allereerst (en de ergste)
Ik moet dus nog maanden ongevaccineerd rondlopen en dat maakt mij bang en boos. Israël is eind
deze maand klaar met het vaccineren van alle zestigplussers, Nederland is juist extreem langzaam.
Als gevolg daarvan gaan er tot eind maart duizendenmensen extra dood en belanden meer dan
tienduizend mensen met Covid in het ziekenhuis.
Volgens het CBS hebben we in Nederland ca 2,6 miljoen 60 plussers, en is er voor 250.000 mensen
een Pfizer vaccin. Als we net als de Engelsen de gok nemen dan kan dat naar 500.000, maar als daar
ook de gezondheidswerkers en andere essentiële beroepen afgaan dan blijft er ook dan
verhoudingsgewijs niet veel over voor de 60 plussers. Hoe de Israëliërs aan zoveel vaccin komen
weet ik niet, de goede banden met de VS zijn mogelijk een verklaring.
In een poging om. Een inschatting te maken om hoeveel overlijdensgevallen het dan wel gaat, heb ik
hier een deel van staatje van de “epidemiologische situatie SARS COV-2 in Nederland van 29
december. Per leeftijdscategorie het aantal geconstateerde besmettingen in een week, het
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percentage van het totaal, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen (waarom dat ik
lichtgrijs moet ontgaat mij).

Het aantal sterfgevallen 60 plus is 383. Wanneer we ervan uitgaan dat 250.000 60-plussers (ca 10%
van het totaal) een maand te laat worden ingeënt, en dat die achterstand 3 maand aanhoudt dan
zou dat ca 400 sterfgevallen schelen. Nog wel aanzienlijk, maar geen duizenden.
Moet ik wel weer bij aangeven dat de oudsten het eerst worden ingeënt, dus het zal nog meer zijn,
maar voor Katan zit het er sowieso niet in dat hij snel wordt ingeënt. Als hij aan de beurt is, en er
voldoende vaccin is zal de vaccinatietrein ook wel op stoom zijn.
Waarom trouwens 60 plussers eerst en zorgmedewerkers (veel) later? Ook weer Huub:
Wat ik mis maar dat ligt wellicht aan mij, is het volgende. Beleid is alle Zorgmedewerkers eerst te
vaccineren, en ziekenhuispersoneel veel later. Ik zie nergens waar een som gemaakt wordt hoevelen
van het zorgpersoneel zich willen laten vaccineren ( en dat is geen 100%) en hoeveel vaccins er dan
over blijven voor anderen zoals IC verpleegkundigen. Ik vind het niet meer dan logisch
ziekenhuispersoneel meer prioriteit te geven bij het vaccineren en vind het nogal zwak dat deJonge
daar eerst weer dagen over moet nadenken....
Ja daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben een verhaal aan het voorbereiden, de discussie over het
griepvaccin 1945-1950, een wat verder uitdiepen van lezingen die ik eerder heb gehouden over het
Nederlandse griepvaccin.
Daar zitten ook discussies bij in de Gezondheidsraad (ook toen al) wat er moet gebeuren bij een
pandemie. Die van 1918 was toen nog redelijk dichtbij. Na flink wat discussies mocht toen PhilipsRoxane (later Duphar etc) het griepvaccin maken, tegen de zin van het RIV dat toen min of meer het
monopolie op vaccins had.
In 1950 kwam aan de orde dat het goed zou zijn een voorraad aan te houden van het griepvaccin wat
op dat moment op de markt was, als ijzeren voorraad voor essentiële groepen in de maatschappij.
Dit was het lijstje

Die reservering ging natuurlijk geld kosten, en de Minister van Sociale Zaken moest aan de Minister
van Financiën dat aanvragen. Dat was Piet Lieftinck, van het tientje, en die vond het maar niks. Die
apothekers en artsen konden het zelf wel betalen, en de anderen moesten het maar via hun
werkgever regelen.
Ik heb nog veel meer aan te merken op het artikel van Katan, maar dat komt nog.
PS: de zorgmedewerkers komen nu toch ook het eerst aan de beurt hoor ik nu

4

Corona journaal 3-4 januari 2021
Van Huub kreeg ik de link naar het RIVM-document dat is bedoeld als informatiebron bij de vaccin
uitrol voor de zorgprofessionals
https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringsrichtlijn-covid-19-vaccinatie
Het heeft even geduurd, maar het ziet er goed uit. Ruim 61 pagina’s met alle info met name over het
Pfizer vaccin natuurlijk.
Gezien de commotie in de UK over de mogelijkheid om na de eerste injectie te switchen naar een
ander type vaccin was ik benieuwd hoe dat in deze richtlijn staat:
Er zijn geen gegevens beschikbaar over toediening van dit vaccin na een COVID-19-vaccinatie van een
ander merk. In dit deel van de vaccinatiecampagne is het uitgangspunt dat iedere deelnemer
tweemaal hetzelfde vaccin krijgt toegediend.
Israël is wereldkampioen vaccinaties, en er verschijnen vele verhalen die proberen te achterhalen
waarom. Een relatief klein land, goed georganiseerd, klaar voor het aanpakken van een crisis,
allemaal waar, maar er speelt meer zo lees ik in de FAZ, de Frankfurter Algemeine Zeitung
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-wie-schafft-israel-das-rasante-tempo-beimimpfen-17127432.html
Het gaat ook om persoonlijke contacten, en als de hoogste baas van Pfizer joodse “roots” heeft helpt
dat
Immer wieder telefonierte Netanjahu etwa mit Pfizer-Chef Albert Bourla, um Millionen von
Impfdosen für sein Land zu sichern. Als der 71-Jährige sich als Erster mit dem Biontech-PfizerImpfstoff impfen ließ, sagte er, Bourla sei inzwischen „ein persönlicher Freund von mir und ein
Riesenfreund des Staates Israel“. Der Regierungschef hatte früher auch gesagt, Bourla sei sehr stolz
auf seine jüdisch-griechische Abstammung.
En de CMO, Chief Medical Officer van Moderna is staatsburger van Israël
Nach Angabe Netanjahus hat Israel mit Pfizer die Lieferung von acht Millionen Impfdosen und mit
Moderna von sechs Millionen Impfdosen vereinbart. Modernas Medizinvorstand Tal Zaks ist Israeli,
er hat in der Wüstenstadt Beerscheva studiert.
Ook Katan noemt Israël, en zoals in mijn vorige journaal vermeld heb ik meer aanmerkingen op het
stuk van Martijn Katan dan ik in dat journaal kwijt kon.
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/31/geef-ongevaccineerden-hun-eigen-staphorst-a4025776
Van de duizenden doden had ik al aangegeven dat dat erg overdreven is, en ook de
ziekenhuisopnames (meer dan tienduizend) lijkt me veel te veel.
Hij gaat in op de redenen waarom de vaccinatie uitrol zo traag op gang komt en noemt een paar
factoren. De staat is te ver doorgeschoten in het afstoten van taken:
de afbraak is te ver doorgeschoten en daarom ontbreekt nu de centrale sturing. GGD’s, ziekenhuizen,
huisartsen, verzekeraars, zorginstellingen en andere instanties kijken naar Den Haag voor regie,
maar Den Haag kan dat niet meer.
Allemaal waar, maar dit geldt nu juist niet voor het vaccinatieprogramma. Daar is een hele strakke
regie vanuit het RIVM. De staat koopt het vaccin in en distribueert dat, het systeem waar van Delden
en van Vliet zo trots op zijn maar wat helaas niet wendbaar is gebleken en wat men te laat in de
gaten heeft gekregen. In de uitvoeringsrichtlijn staat (hoofdstuk 2.6):
Het RIVM is verantwoordelijk voor distributie van de vaccins, oplosvloeistof, spuiten en naalden. De
uitvoerende organisaties worden bevoorraad door de logistiek dienstverlener van het RIVM. De
vaccins worden verstrekt op voorwaarde dat ze alleen worden gebruikt voor de geïndiceerde
doelgroep. RIVM-DVP is verantwoordelijk voor distributie en cold chain tot en met de levering aan de
uitvoerder. Het vaccin blijft eigendom van het RIVM. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7
Dan:
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Een tweede factor is de angst voor boze burgers. Alles wordt drie keer beoordeeld en gecontroleerd,
we gaan pas prikken als de callcenters op de gekste vragen antwoord hebben en we willen een ITsysteem dat elke bijwerking registreert.
De boze burger is juist onderschat. Toen het vaccin goedgekeurd was, wat we weken daarvoor al aan
zagen komen, werd de burger boos omdat er niet snel werd geënt. Dat kon toch haast niet een
verrassing zijn.
En
Een laatste factor waardoor het zo traag gaat, lijkt mij de braafheid van de bejaarden. Tienduizend
boze zeventigplussers kunnen met anderhalve meter afstand een stoet vormen van vijf kilometer. Als
die dagelijks door de straten van Den Haag marcheert, al roepende ‘Wij Willen Vaccinatie!’, zou dat
voor de regering een steuntje in de rug zijn om de zaak te versnellen en wat hoekjes af te snijden.
Maar de bejaarden zitten thuis en wachten op hun beurt.
Als Katan begin november dit had opgeschreven toen van Vliet in de NRC al duidelijk aangaf dat er
niet veel vaart werd gemaakt, dan was dat nog een productieve opmerking geweest. Nu is het wel
erg mosterd na de maaltijd. Nog afgezien of marcherende dus gezonde 70-plussers vóór moeten
gaan ten opzichte van jongere mensen uit een risico-groep of bijvoorbeeld leerkrachten van 60 plus.
Katan voorziet een 2-deling in de maatschappij omdat een aanzienlijk deel van de bevolking geen
vaccin wil:
Als alle bereidwilligen zijn gevaccineerd kan de samenleving open, we kunnen weer knuffelen en
feesten. Een verstandig mens zal echter regelmatig naar een vaccinpaspoort vragen. Immers: in een
samenleving zonder beperkingen houd je als gevaccineerde een niet-verwaarloosbaar risico om te
worden aangestoken. Als ik in juli bel om een restaurant te reserveren zal daarom mijn eerste vraag
zijn: laten jullie ongevaccineerden binnen?
Zoiets ziet hij ook voor zich bij theaters, musea en werk. Maar ik hoor hem niet over OV, taxi’s
wachtkamers, familie en vrienden, (klein)kinderen enz.
Als deze pandemie iets heeft geleerd, dan is het dat een tweedeling in de maatschappij tussen de
risicogroep enerzijds en niet-risicogroep anderzijds niet goed mogelijk is. Om dezelfde reden zal dat
niet lukken met gevaccineerd – niet gevaccineerd.
Daar komt bij of die tweedeling noodzakelijk is. Voor mazelen kan ik me voorstellen dat je als ouder
van een jong kind, dat vanwege de leeftijd nog geen mazelenprik heeft gehad, niet een
kinderdagverblijf wilt met oudere kinderen die niet zijn ingeënt.
Als je bent ingeënt tegen corona is het zo dat je een klein risico loopt op een infectie, maar het lijkt
erop dat deze milder verloopt en geen of nauwelijks kans is op een ziekenhuisopname. En overigens
moet nog blijken dat iemand die is ingeënt het virus niet kan doorgeven.
Er zal altijd een zeker risico blijven, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld influenza. Helsloot zal
tevreden zijn als ik in dat verband de 2018 epidemie noem met ca 10.000 doden.
Of gaat Katan straks alleen naar restaurants waar iedereen is ingeënt tegen de griep?
Van mijn neef Peter Schouwenburg uit Assen kreeg ik een mail
Hierbij een link naar een goed leesbaar stuk over vaccineren van de 'baas' van onze zoon Jasper die
anesthesist is in het UMC Amsterdam.
https://www-artsenauto-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.artsenauto.nl/laat-u-zich-ookvaccineren/amp/
Hier mijn antwoord
Mooie column inderdaad, ik heb Girbes al een keer in mijn journaal genoemd, op 14-15 november,
toen ging het over de bureaucratie in gezondheidszorg.
En mooi dat hij de weerstand in de eigen beroepsgroep benoemt:
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Daarnaast zijn dokters en verpleegkundigen notoire zorgmijders. Om niet ten onder te gaan aan alle
ziekte-ellende die je ziet, moet je je ook niet te veel vereenzelvigen met ‘de patiënt’.
Verder is hij heel optimistisch over het vaccin, ik denk dat hij gelijk heeft en dat met de werking wel
goed zit ook met de nieuwe varianten maar zo stellig als hij het stelt zou ik niet durven. Maar zijn
column is van 14 december, toen was de engelse variant nog niet zo in beeld.
Internisten zijn kennelijk niet zorgmijdend want daarvan heeft 97% aangegeven dat ze zich willen
laten inenten.
Als het gaat om vaccinatiedwang of vaccinatiedrang komt al snel de naam van Roland Pierik
bovendrijven, zie mijn journaals van 16-18 en 22-23 november. Ik kom er nu achter dat Pierik het
initiatief heeft genomen in 2019 om vanuit diverse richtingen dit onderwerp te belichten. Het
resultaat is een bundel geworden, met bijdragen van o.a. Enny Das en Jaron Harambam, die ook te
zien waren in de Jeroen Pauw productie van het CBG.
https://www.rolandpierik.nl/downloads/vaccinatietwijfel.pdf
Dit citaat is uit de bijdrage van Bastiaan Rutjens
Samenvattend, wat we tot nu toe weten is dat de volgende ideologische en psychologische factoren
bijdragen aan anti-vaccinatie overtuigingen: Een spiritueel of religieus wereldbeeld, sterke morele
intuïties over zuiverheid en zelfbeschikking, een algemeen wantrouwen in de wetenschap, en het
openstaan voor complottheorieën.
Wat deze psychologische wortels van vaccinatiescepsis gemeen hebben is dat ze niet gemakkelijk te
veranderen zijn: behalve dat het simpelweg bieden van meer feitelijke informatie over het belang van
vaccinaties niet helpt, zoals ook in andere bijdragen wordt gesteld, kunnen we mensen moeilijk
minder spiritueel maken, of hun morele waardesysteem proberen te veranderen. Morele attitudes
zijn vaak diep verankerd en zeer moeilijk te beïnvloeden, zo weten we uit onderzoek. Wat kunnen we
dan wel doen? Een mogelijke oplossing ligt in het “meebewegen” en het incorporeren van de
ideologische en morele intuïties en overtuigingen van mensen, of er in elk geval voor zorgen dat de
pro-vaccinatie boodschap hier zo min mogelijk mee botst. Matthew Hornsey van de University of
Queensland noemt dit de “Jiu Jitsu” methode. Het lijkt dus wenselijk om te benadrukken dat
vaccineren helemaal niet in strijd hoeft te zijn met genoemde intuïties, bijvoorbeeld door mensen te
vertellen over hoe vaccinaties helpen het natuurlijke afweersysteem van hun kind te ontwikkelen en
zo het lichaam ziektevrij te houden. Passen we de jiu jitsu methode toe op die andere genoemde
morele intuïtie, namelijk zelfbeschikking, dan is duidelijk dat een vaccinatieplicht – vanuit
sociaalpsychologisch oogpunt dan – alleen maar averechts gaat werken. Ik hoop hiermee een korte
doch heldere schets van de vaccinatieproblematiek vanuit sociaal-psychologisch oogpunt te hebben
gemaakt.
Wat ik hier uithaal is dat als je iemand wilt overtuigen om een vaccinatie te nemen, het goed is een
verhaal zoals dat van Girbes te hebben, maar dat het niet werkt bij de overtuigingen die hierboven
zijn aangegeven (eerste “gele” blok).
Wat dat betreft ben ik benieuwd naar het Trefpunt symposium op 6 februari, Het vaccinatiedebat in
de Biblebelt. Interessant omdat het ook mogelijk aanknopingspunten geeft voor degenen die menen
dat de natuur zelf het werk moet doen, met bijvoorbeeld het eigen immuunsysteem. Vertrouwen op
God of het eigen lichaam, zijn er raakvlakken?
Heel andere argumenten zijn nodig, vraag is zelfs of een debat zinvol is, bij wantrouwen jegens Big
Farma, de regering, Bill Gates enz. Het begint met inzicht in de structuren te krijgen
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/complotdenkers-strijden-met-amerikaanse-lobbyclub-enkennedy-telg-tegen-coronamaatregelen
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Corona journaal 5-6 januari 2021
Positief en minder positief nieuws wisselen elkaar in rap tempo af.
De goedkeuring van het Moderna vaccin, en de start van de vaccinatiecampagne dat is het goede
nieuws. De “Engeland” variant, in grote aantallen gevonden in de schooluitbraak van Bergschenhoek
is natuurlijk minder goed nieuws.
Janine van de Linde was de eerste die mij de vaccinatiestrategie-flowchart doorstuurde, die te
vinden is op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategieflowchart
In de NRC zie ik dezelfde flowchart zo lijkt het maar er zijn verschillen
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/05/de-volgorde-de-privacy-en-de-bijwerkingen-van-hetvaccineren-a4026299
Links de Rijksoverheid, rechts de NRC.

Het is te klein om precies te onderscheiden wat er staat, daarvoor heb ik de sites genoemd waar
deze flowcharts te vinden zijn, maar het kenmerkende verschil is de breedte van de diverse banden.
Bij de NRC zijn die breedtes in verhouding tot de hoeveelheden die worden geënt, bij de overheid is
dat niet het geval. Dan wordt duidelijk dat wat betreft de hoeveelheden Pfizer en Moderna vaccin
tot april er niet veel te verwachten is. En in maart zou dan de blauwe balk in beeld komen, wat Astra,
Janssen of CureVac zou moeten zijn. Alleen Astra lijkt me in maart een realistische mogelijkheid.
Het maakt in elk geval wel duidelijk dat een paar weken later beginnen met vaccineren – en dan wėl
klaar zijn voor het “grotere” werk – niet echt veel uitmaakt.
Kennelijk vindt Bram Hahn van Elsevier dat ook. Huub stuurt mij een mail:
Stuur je arikel van Bram Hahn uit Elsevier. Daarin haalt hij de fabel van Aesopus aan waarin de haas
een hardloopwedstrijd verliest van een schildpad omdat de haas in slaap valt.
Dat doet me denken aan de paradox van Zeno: Bij een hardloopwedstrijd krijgt de schildpad een
voorsprong. Achilles er achteraan, maar als hij de afstand van de voorsprong heeft bereikt, is de
schildpad al weer verder. Bereikt Achilles dat punt, dan is de schildpad weer verder, enz, enz. Achilles
komt er dus nooit bij, en de schildpad wint de race!
Hier komt Bram Hahn:
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/01/zet-wetenschap-niet-opzij-in-de-vaccinrace797183/
Een trage start en bureaucratische stroperigheid in plaats van daadkracht maakten van
Nederland de schildpad onder de vaccinerende landen. Dat neemt niet weg dat zorgvuldigheid en een
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doordachte strategie uiteraard altijd noodzakelijk zijn. Nederland moet een flinke achterstand
inhalen, maar het is niet uitgesloten dat Hugo de Jonge aan het langste eind trekt als Nederland, net
als in de fabel van Aesopus, uiteindelijk toch eerder bij de finish is dan de haas
Uitgebreide discussies worden gevoerd over de termijn waarop de tweede injectie van het Pfizer
vaccin moet worden gezet. Is het al dan niet wenselijkheid om de 3 weken op te rekken naar
maximaal 12 weken, zodat je initieel meer mensen kunt vaccineren, maar met minder grote
zekerheid over het effect.
Ook hierover heeft Bram Hahn een mening, en die is negatief, niet doen. En hij noemt hierbij de
reactie van Pfizer. Dat Pfizer negatief reageert is logisch, elke afwijking van wat geregistreerd staat
en door Pfizer wordt gepromoot kan duur (miljarden) komen te staan zoals de ervaring heeft
geleerd. En dan nog maar te zwijgen van het feit dat er weer een boze column van Bert Keizer kan
volgen. Maar voor wie verantwoordelijk is om de gezondheidszorg tenminste op een minimaal peil
te houden, is het een ander verhaal.
Ik neem aan dat er tijdens de fase 3 studie, met tienduizenden deelnemers, er onregelmatigheden
zijn opgetreden wat betreft die tweede injectie. De aantallen zullen veel te weinig zijn geweest om
het effect te meten op de bescherming, dus al dan geen infectie met/zonder ziekenhuisopname.
Maar er zal wel gekeken zijn naar de antilichaam concentratie. Als die na 12 weken nog flink hoog
zijn kan ik me voorstellen dat de gok wordt genomen. In de toekomst zullen nieuwe vaccins toch ook
vooral op basis van dit soort parameters worden goedgekeurd.
Ik zie nu dat Hahn ervan uitgaat dat na 1 prik de bescherming 50% is
De gedachte is verleidelijk, want uit de testresultaten van het fase-3-onderzoek bleek dat de
gevaccineerden al na de eerste vaccinatie voor circa 50 procent waren beschermd. Liever heel veel
mensen voor 50 procent beschermd, dan een klein deel voor 95 procent, is het idee van de Britse
overheid.
Als het werkelijk maar 50% bescherming is, na 1 injectie, dan is uitstel naar max 12 weken niet eens
verleidelijk, dan moet je het gewoon niet doen. Maar Campbell gaf aan dat het 80-90% was, hoewel
ik niet meer weet of dat betrekking had op het minder aantal ziekenhuisopnames. Hoe dan ook, mij
ontbreekt voldoende gegevens om daar nu iets zinnigs over te zeggen.
Ik heb de discussie rond het Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ICopname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie helemaal gemist, hier is het draaiboek,
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Draaiboek Triage op basis van niet-medische
overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3_COVID-19 versie2.pdf
Wat ik van de discussie begrijp is dat leeftijd al dan niet een rol mag spelen bij de beslissing wie op te
nemen, in het geval dat alle medische factoren exact dezelfde uitslag geven.
Waarbij dan de medici vinden dat je de leeftijd mag laten meewegen, en de minister vindt dat je dan
moet loten.
Dat lijkt mij een theoretische discussie. De noodzaak om op een gegeven moment te loten gaat
ervan uit dat alle medische plussen en minnen objectief te bepalen zijn, je daar een gewicht aan kan
geven en vervolgens die gewichten op de ouderwetse balans rechts en links op de schaal legt en
vervolgens de wijzer precies in het midden blijft staan.
Maar zo gaat dat toch niet? In de praktijk zal een individuele arts een inschatting maken, daarbij vast
ook de leeftijd en omstandigheden meewegend (iemand van 30 met een gezin, tegenover een 80
jarige, zoals Gommers dinsdagavond op TV aangaf). Wat mij belangrijk lijkt is dat die beslissing niet
door één arts genomen wordt maar door een team. Waarin desnoods de meerderheid beslist.
Zowel de Volkskrant als de NRC gaan in op de discussie. Eerst de Volkskrant, naar mijn mening het
beste stuk
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geen-voorrang-voor-jongeren-op-de-intensive-careouderen-vinden-dat-een-slecht-idee~b03193f0/
Minister van Ark (Medische Zorg) in de brief aan de Kamer:‘Als een oudere patiënt op medische
gronden evenveel herstelkansen heeft als een jongere patiënt, mag hem of haar geen aanspraak op
levensreddende zorg worden ontzegd. Ieder mensenleven is evenveel waard. Als er geen andere
rechtvaardige selectiecriteria meer over zijn, is loten, hoe tragisch ook, het meest rechtvaardige,
ultieme selectiecriterium.’
Alleen vanuit ethische hoek komt steun:
Fleur Jongepier, universitair docent ethiek (Radboud Universiteit): ‘Ik kan me persoonlijk best
voorstellen dat als ik 85 ben en ik dreig op de ic te komen, ik uit mezelf zeg: als er te weinig bedden
zijn, mag een jongere patiënt voorrang krijgen. Maar ik vind dat mensen zelf die keuze moeten
kunnen maken, en ik vind het problematisch wanneer van bovenaf wordt besloten om te prioriteren
op basis van leeftijd. Daarom vind ik loting het minst van twee kwaden.’
Alle andere reacties zijn negatief, opvallend genoeg ook ouderenbonden vinden het niet gek om
rekening te houden met de leeftijd.
Hier ook een reactie met als strekking dat het om een theoretische discussie gaat:
Maar loting vind ik een slecht idee. Het getuigt van weinig inzicht in de werkelijkheid van de
werkvloer. Op basis van medische gronden kan je namelijk vrijwel altijd onderscheid maken. Iemand
van 70 kan fysiek soms ook fitter zijn dan iemand van 50, en andersom. En ook als je bijvoorbeeld
moet kiezen tussen iemand van 39 en een patiënt van 41 denk ik dat er nog altijd medische
argumenten zijn. Dat is de enige manier waarop je een keuze kunt verdedigingen.’
Dat hier het voorbeeld van personen, 39 en 41 jaar is genoemd heeft te maken met de in de richtlijn
genoemde leeftijdsgrenzen (pag. 14)
In het kader van intergenerationele solidariteit is leeftijd op grond van overwegingen van
rechtvaardigheid een relevant criterium . Iemand wordt op grond van leeftijd ingedeeld in een
generatie. Dit betekent dat leeftijd relatief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij dus niet om een
absolute leeftijdsgrens als exclusiecriterium. Bepalend is de generatie waarin iemand wordt
ingedeeld, en dus niet diens discrete leeftijd. De generaties zijn als volgt ingedeeld: 0 tot 20 jaar, 20
tot 40 jaar, 40 tot 60 jaar, 60 tot 80 jaar en 80 jaar en ouder.
Ook in de NRC dus aandacht voor deze triage
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/05/mag-leeftijd-meetellen-bij-laatste-ic-bed-a4026294
Hier een ethicus die vindt dat je leeftijd juist wel mee mag wegen. Maar hij heeft dan ook
meegewerkt aan het advies
Leeftijd zomaar wissen als criterium is te simplistisch, vindt ethicus Marcel Verweij. Hij adviseerde in
het voorjaar met collega-ethici de KNMG en de Federatie van Medisch Specialisten over níétmedische keuzes bij schaarse IC-bedden, voor in het draaiboek. „Natuurlijk is iedereen gelijkwaardig.
Maar juist dan zou je eerder voor een jong leven moeten kiezen, omdat de oudere er al van heeft
genoten”. Dat heet, in jargon, „fair innings”. Loten is alleen eerlijk, zegt Verweij, als er geen enkel
ander criterium meer is om te kiezen.
Belangrijk lijkt me dat de triage niet door 1 persoon wordt uitgevoerd. In de richtlijn wordt dan ook
gesproken over een triage-team. Zoals euthanasie ook niet door één arts wordt goedgekeurd.
Nagekomen van Huub een artikel uit de Elsevier over hetzelfde onderwerp, en zelfde conclusie, laat
het over aan de artsen:
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2021/01/hoe-ic-artsen-bij-code-zwartbepalen-wie-ze-helpen-797643/
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Corona journaal 7-9 januari
Het KNAW webinar over corona vaccinaties heb ik gemist, maar teruggezien op Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=q9cNfIOn0Gs&feature=emb_logo
De eerste 2 voordrachten heb ik overgeslagen, leek me tamelijk “basic” maar heb wel gekeken naar
Ron Fouchier en de vragenbeantwoording, vanaf 40 min. Toch weer een opfrisser voor de CD4+ en
CD8+, hier heel eenvoudig uitgelegd, en een goed verhaal over met name de vaccins op basis van de
adenovirussen (de vaccins van Astra en Janssen onder andere).
Ook een heldere uitleg waarom de ontwikkeling zo snel kon gaan.
Meest interessant waren de vragen, en vooral Ron Fouchier had hier een actief aandeel.
Leukste vraag was hoe je adenovirussen kweekt die zich niet kunnen vermenigvuldigen. Uitleg van
Fouchier: de adenovirussen missen een essentieel gen, maar in het kweekmedium is dat gen
aanwezig zodat deze virussen zich toch kunnen vermeerderen.
Een vraag was waarom mensen die een corona infectie hebben doorgemaakt, toch worden ingeënt.
Fouchier antwoordde daarop dat hij daar geen voorstander van was, maar zijn argumenten vond ik
niet overtuigend. Hij zei o.a. dat er voldoende vaccin was maar dat is op dit moment zeker niet het
geval.
Een vraag had betrekking op het oprekken van de 3-4 weken termijn voor een tweede injectie, maar
ook het wisselen van het vaccin bijvoorbeeld na Pfizer Moderna. Melief zag daar weinig bezwaar
tegen, kon zelfs gunstig uitpakken.
Opvallend is dat er nu ook uit de VS gedacht wordt aan een strategie die het in elk geval meer
waarschijnlijk maakt dat de 3-4 weken termijn overschreden gaat worden:
https://edition.cnn.com/2021/01/08/politics/biden-vaccine-strategy/index.html
Ook aandacht voor complotachtige theorieën zoals verandering van DNA en microchips inbouw. Op
beide ging Fouchier in.
Bij mRNA vaccin is geheel uitgesloten dat het invloed heeft op ons DNA omdat mRNA niet in de
celkern kan komen. Voor de adenovirussen ligt het toch wat anders, het zijn DNA virussen en er
schijnen onderzoeken geweest te zijn waarbij in een heel zeldzaam geval enige inbouw geweest is,
maar dan niet in cellen die voor reproductie zorgen maar in de “gewone” somatische cellen.
Maar iedereen die een verkoudheid doormaakt loopt datzelfde “risico”.
De microchips is helemaal onzin natuurlijk, Fouchier ging daar toch nog op in. Ik heb zelf nog een
argument, het vaccin is een “multidose”, er worden dus ca 6 doses uit één flesje gehaald. Hoe zorg je
dan dat die microchips keurig verdeeld worden over die 6 doses?
Dat het argument van die chips niet nieuw is bleek mij toen ik keek naar de documentatie over de
Mexicaanse griep, van het departement Utrecht van de KNMP. In het Dagrapport van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken van 7 oktober 2009 wordt in een bijlage de publieksbarometer opgenomen,
waarin o.a. dit staat

Op donderdag hadden we een “zoom” nieuwjaarsbijeenkomst voor de Trefpunt vrijwilligers. Huib
van Dis kon er niet bij zijn omdat hij zich had aangemeld als bron- en contact onderzoeker, en in dat
kader een cursusdag had. Ben benieuwd naar zijn ervaringen t.z.t.
Een andere vrijwilliger heeft zich aangemeld om vaccins toe te dienen.
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In Londen begint de situatie wat betreft de ziekenhuisopnames zo nijpend te worden dat een
vergaande triage noodzakelijk wordt. In elk geval moet ook de acute niet-corona zorg op peil blijven.
Men doet daarbij iets minder “moeilijk” over de leeftijdsgrens dan bij ons lijkt het, de grens ligt bij
65:
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-sadiq-khan-declaring-major-incident-inlondon/
Hospitals mobilized additional surge capacity, converted general wards into critical care wards, and
staff are working overtime. But sadly, some hospitals are now forced to follow guidance NG159 on
emergency triage of all patients requiring critical care. Applying this guidance effectively means that
patients under the age of 65 who are not frail will be prioritized over elderly and frailer patients for
critical care. Frail patients would be cared for in general wards with less intensive care.
Al een paar dagen geleden kreeg ik van Huub een artikel uit de Tubantia.
https://www.tubantia.nl/enschede/dit-haalt-druk-van-ketel-bij-mst-en-zgt-patienten-mogen-eerdernaarhuis~a407386a/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
Patiënten worden vervroegd naar huis gestuurd, ook als ze nog zuurstof nodig hebben. De huisarts
krijgt een belangrijke taak.
Schoonzus Ingrid is huisarts in Lelystad, en hetzelfde staat daar te gebeuren. Het ziekenhuis in.
Lelystad is in zeer afgeslankte vorm overgenomen door Harderwijk, St. Jansdal. En omdat in Lelystad
geen overnachtingsmogelijkheden zijn, gaan alle corona patiënten naar Harderwijk.
Van St. Jansdal komt de PDF project COVID thuis
Deze PDF is gestuurd in een mail van Medrie, wat een coöperatie blijkt te zijn van huisartsen in de
regio. Uit deze mail (nadat is aangegeven dat elders in het land initiatieven zijn gelanceerd):
In Lelystad is hetzelfde verzoek voorgelegd via het st. Jansdal en daar hangt veel medicamenteuze
begeleiding aan vast: antistolling, ontregelde suikers/bijspuitschema's mbt insuline etc. Daar speelt
dezelfde vraag mbt de ANW. Ook is niet duidelijk afgesproken waar de eindverantwoordelijkheid ligt
op welk moment.
Huisartsen in de regio denken wisselend over de overname. Zorgelijk vinden huisartsen ook de
berichten dat de wijkverpleging/thuiszorg het niet aankan.
(ANW: Avond Nacht Weekend)
Standaard krijgen de patiënten die vanuit St. Jansdal naar huis gaan, naast zuurstof en
dexamethason, ook Fraxiparine. Ik zat even te kijken wat dat laatste is, maar de -parine deed me
toch wel aan heparine denken. En dat is het, een laag-moleculaire heparine, wat de bloedstolling
vermindert maar minder kans geeft op grote bloedingen.
Huub stuurt me een artikel over tocilizumab en sarilumab, beiden positief getest voor de corona
behandeling
https://www.bbc.com/news/health-55574662
In Science Media Center het volgende commentaar
https://www.sciencemediacentre.org/results-from-remap-cap-trial-updated-analysis-ontocilizumab-and-sarilumab-for-icu-patients-with-severe-covid-19/
Voor Huub begint het wat veel te worden allemaal. Sarilumab is ook een medicijn dat wordt
gebruikt. Zie door de bomen de bos niet meer eerlijk gezegd; wat wordt standaard behandeling?
Hij stuurt me ook nog een 2 maand oud verhaal over remdesivir.
Wat betreft de standaard behandeling: zoals uit de PDF van St Jansdal blijkt, is dat naast zuurstof ook
dexamethason en een antistollingsmiddel.
Alle klinische studies met geneesmiddelen zonder dat tegelijkertijd dexamethason en een antistollingsmiddel zijn toegediend, zijn wat mij betreft twijfelachtig. De remdesivir studie heeft maar
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een beperkt aantal patiënten met dexamethason, ruim méér met hydrochloroquin. Volgens de WHO
is deze stof, die ingrijpt op het mRNA van het virus, niet werkzaam.
Tocilizumab en sarilumab zijn beide van dezelfde soort, de interleukine antagonisten, en zou je
kunnen zien als versterking van de dexamethason werking, dus demping van de ontstekingsreactie in
het lichaam. Volgens Science Media Centre zijn 93% van de patiënten, naast tocilizumab of
sarilumab, óók dexamethason gehad. Dus er is zeker kans dat één van beide standaard wordt
toegevoegd aan de dexamethason.
Van Mart van Lieburg kreeg ik een Youtube filmpje met interviewer Flavio Pasquino bekend van café
Weltschmerz. Hij zit nu op Black Box om te voorkomen dat hij er wordt afgegooid denk ik.
Het filmpje, inmiddels ruim 400.000 keer bekeken laat prof Theo Schetters aan het woord.
Mart schrijft “ In de Biblebelt inmiddels een populair filmpje. NB ik stuur dit niet omdat ik het ermee
eens ben ik heb er geen verstand van. Maar bijzonder is het wel.
https://www.youtube.com/watch?v=aWrZxCx6L6g
Na 3 minuten komt Andrew Wakefield aan het woord. Voor mij een bekende naam, omdat hij in de
jaren 90 de verbinding legde tussen een kwikverbinding, dat als conserveringsmiddel was
(en deels nog is) toegevoegd aan vaccins, autisme zou veroorzaken bij kinderen. In Wikipedia is dit te
vinden over Wakefield
Vanaf begin 2011 publiceerde de British Medical Journal (BMJ) een reeks artikelen waarin tot in
detail werd ingegaan op de wijze waarop Wakefield en zijn collega's een deel van de gegevens voor
de publicatie van 1998 hadden gefingeerd. Het bleek dat diagnoses waren aangepast en datums
waren veranderd om in overeenstemming te komen met de conclusies van de studie.
en
Op 24 mei 2010 werd Wakefield door de GMC schuldig bevonden aan vier beschuldigingen van
oneerlijkheid en twaalf gevallen van mishandeling van kinderen met problemen met de mentale
ontwikkeling. Op last van de GMC werd Wakefield uit het artsenregister geschrapt
Ondanks dit alle is Wakefield onverminderd popujlair in antivax kringen.
Door deze figuur is indertijd ook bij Influvac de kwikverbinding (merthiolaat, andere naam
thiomersal) uit het vaccin gehaald. Achteraf niet slecht, er is toen sterk geïnvesteerd in
modernisering van de afvullijn. Omdat het griepvaccin niet kan worden nagesteriliseerd wil je niet
dat er micro-organismen worden geïntroduceerd, zeker niet wanneer er geen conserveringsmiddel
aanwezig is.
Dit begin belooft dus niet veel goeds en dat komt dan ook helemaal uit. Maar ik kan me de moeite
besparen in detail in te gaan op het interview, op Twitter heeft iemand het hele interview gefileerd,
zie https://twitter.com/danieltuijnman/status/1347462410119114752
In de NRC een artikel over antivaxers van lang geleden. In het artikel worden Hille en Houwaart
genoemd, samen met Frank Huisman de “editors” van het boek Medische Geschiedenis.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/08/antivaxers-zijn-van-alle-tijden-a4026793
In dit verhaal komt Bilderdijk naar voren als tegenstander van (koepok)vaccinatie, heeft hij ook
anderen geïnspireerd
Bilderdijks belangrijkste discipel was Abraham Capadose, een Joodse arts die na lezing van de bijbel
tot de conclusie was gekomen dat Jezus wél de Messias was. In 1823, het jaar van het pokkenbriefje,
publiceerde Capadose Bestrijding der Vaccine, waarin hij bijzonder fel van leer trok tegen vaccinaties.
Boven het eerste hoofdstuk van het pamflet zette hij een passage uit het evangelie van Lucas: „Ende
Jesus antwoordende seyde tot haar, Die gezont zyn en hebben den Medicynmeester niet van nooden,
maar die sieck zyn.” Kortom, alleen wie ziek is, mag naar de dokter.
Misschien iets voor het komende symposium in het Trefpunt, 6 februari, het vaccinatiedebat in de
Biblebelt. Tenzij corona (weer) roet in het eten gooit.
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Corona journaal 10-11 januari 2021
De dagelijkse cijfers van het aantal besmettingen is nu al een paar dagen flink aan het dalen. En
helemaal onverwacht komt het niet. Hierbij een grafiek uit het dasboard van de overheid, maandag
11 januari. Het is een grafiek van nieuwe besmettingen onder 70 plussers, wat hier niet bij staat
maar wat uit eerdere grafieken blijkt, het zijn de thuiswonende 70 plussers.

De meest voorkomende besmettingsroute bij 70 plus is de thuissituatie lijkt mij. Dan verwacht je een
piek, na Kerst en oud- en nieuw. Omdat iedereen wel één of meer dagen wachten en gemiddeld het
een dag of 5 duurt voor de eerste symptomen er zijn zal een piek na ongeveer een week komen, en
dat klopt aardig, piek op 31 december van de kerst, piek(je) op 6 januari na oud- en nieuw.
Dat daarna de daling is ingezet stemt optimistisch.
De dip op 27 december is wat minder makkelijk te verklaren. De paar dagen vóór Kerst waren er
mogelijk maar weinig contacten.
Niet helemaal onverwacht ziet het kabinet af van het verbod op leeftijdsselectie
https://www.nu.nl/coronavirus/6101331/kabinet-ziet-af-van-verbod-op-leeftijdsselectie-bij-volleintensive-cares.html
Helemaal aan het eind staat een uitspraak van Kuipers waarin hij aangeeft dat we voorlopig niet in
een situatie komen zoals Engeland. Dus echt moeilijke keuzes blijven (nog?) uit.
Gisteren een opmerkelijke uitzending van Op1, met als interviewer o.a. Jort Kelder en als gasten
Forum voorman Baudet met Haga als adjudant, en Rosanne Hertzberger en FD journalist, de
econoom Jean Dohmen.
https://www.npostart.nl/op1-10-januari-2021/10-01-2021/POW_04937533
Eerst kregen Hertzberger en Dohmen het woord om hun verhaal te doen over de komende
verlenging van de lockdown (mag van Rosanne nog wel wat strenger, met de Britse variant in
aantocht). Dohmen gaf aan dat er weinig anders opzit dan een verlengde lockdown en dat de
economische schade nog meeviel.
Beide FvD heren kregen vervolgens de gelegenheid om hun bekende verhaal naar voren te brengen,
het virus valt best mee, de PCR is onbetrouwbaar en de schade is buiten proporties groot. Vooral
Rosanne Hertzberger interrumpeerde regelmatig, wat ze over het algemeen prima deed naar mijn
gevoel.
Baudet en Haga kregen het lastig toen werd gevraagd wat zij dan in deze situatie zouden doen.
Kwam een verhaal over het geringe aantal ic-bedden, wat natuurlijk geen oplossing is voor nu.
Bovendien legde Rosanne de exponentiële groei uit, dus ook met een verdubbeling aan bedden ben
je er op termijn niet. Had ze nog aan kunnen toevoegen dat het Duitsland voorbeeld, met zijn vele ic
bedden, ook in de problemen komt door gebrek aan personeel.
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Verder noemde Rosanne de vele complotachtige verhalen die Haga rondtwittert. Toen deze om een
voorbeeld vroeg kwam Rosanne met het Youtube filmpje van Theo Schetters waarin hij de claim van
een auto-immuun ziekte bij mRNA vaccins legt.
In de NRC een recensie van deze uitzending, met een negatief oordeel over Jort Kelder.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/11/jort-kelder-doet-zijn-werk-niet-goed-a4027035
Kelder beschermde Baudet niet, hij zette hem ook niet klem – hij trok zich terug uit het gesprek.
Dat idee had ik niet. Ik vond dat hij Baudet redelijk aanpakte, zeker als ik mij de Jort Kelder herinner
van de dikke 80 plussers, en zijn kritiekloze behandeling van Helsloot bij BNR. Hij vroeg heel
nadrukkelijk dóór bij Baudet toen deze, gevraagd naar wat hij nu zou voorstellen om te doen, steeds
teruggreep naar het verleden. Maar vrijwel alle lezersreacties gaven de NRC-recensent gelijk.
In mijn journaal van 19-21 november had ik geschreven – naar aanleiding van een artikel in het
Pharmaceutisch Weekblad - dat prof. Arijan Porsius ook een corona serie schrijft (“corona onder de
loep”).
Peter Wittop Koning heeft hem gevraagd deze ook aan hem door te sturen, en dat was akkoord.
Inmiddels zijn er 26 uitgaven verschenen en stuur ik de laatste door.
Duidelijk is dat zijn bijdragen veel meer wetenschappelijk verantwoord zijn, en het zou mooi zijn
wanneer zijn stukken bijvoorbeeld op een website beschikbaar zouden zijn.
Ton Tang, oud-Solvay collega, stuurt mij een bericht over honderden bijwerkingen die zijn
geconstateerd na vaccinatie in de VS.
Het blijkt in alle gevallen te gaan om reacties die direct na injectie optreden, duidelijk allergische
reacties die soms heel heftig kunnen zijn.
Een heftige allergische reactie kan zeker na vaccinatie optreden, dat gebeurt ook weleens bij de
griepvaccinatie. Dat is de reden dat bij vaccinaties altijd een arts aanwezig moet zijn, de aanbeveling
is om 15 minuten in de buurt te blijven.
De arts heeft dan adrenaline om deze reactie tegen te gaan ( kan inderdaad levensbedreigend zijn,
de anafylactische shock). Behalve bij vaccinaties zijn er nog heel veel meer mogelijkheden op zo'n
heftige reactie, bijvoorbeeld een bijensteek.
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/anafylactische-shock/item34341
Het geruststellende is dat als het bij vaccinaties gebeurt, er hulp in de buurt is. Dat zal bij een
bijensteek niet altijd het geval zijn. Inmiddels zijn er een paar miljoen mensen ingeënt in de VS, en
kennelijk nog niemand overleden aan zo'n shock. Dat valt mij nog wel mee.
De nevenreacties worden goed gevolgd, daar kun je zeker van zijn. In Europa is daarvoor het project
ACCES opgezet met de Nederlandse Miriam Sturkenboom als hoofd:
https://www.uu.nl/nieuws/monitoren-van-de-werkzaamheid-en-veiligheid-van-nieuwecoronavaccins
Voordat overgegaan wordt tot vaccinatie met het Pfizer vaccin wordt een gezondheidsverklaring
gevraagd. Van schoonzus Ingrid kreeg ik er één, zie PDF.
Vraag 8 gaat in op allergieën. Specifiek wordt gevraagd wie een EpiPen bij zich draagt. Dit is een
automatische injector met adrenaline. Voor de bijensteek dus.
Een allergie voor bestanddelen van het vaccin is een contra-indicatie. Zal vooral zijn bij een tweede
injectie, bij de eerste weet je dat nog niet.
Voor de rest zoals epilepsie, bloedingsneiging gaat het om relatieve contra-indicaties. Die gelden
voor alle vaccins, niet specifiek voor Pfizer, zie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie
In Trouw een verhaal doorgestuurd door Huub waar een serie bekende argumenten tegen vaccinatie
worden ingebracht
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https://www.trouw.nl/zorg/deze-nederlanders-hebben-vaccinvrees-ik-word-voor-hersenloosuitgemaakt-maar-ik-studeer-mij-suf-op-alles~be943182/
Naast het argument dat God bepaalt wie ziek wordt komt er ook een abortus thema tevoorschijn.
Maar er speelt nog een ander argument mee, dat door internationaal bekende prediker John Piper
wordt aangevoerd, namelijk het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen voor de ontwikkeling
voor de prikken. Dit klinkt misschien als een broodje aap, maar er zit enige waarheid in. Zo gebruikte
farmaceut Janssen cellijnen van een achttien weken oude foetus, die in 1985 is geaborteerd, om een
bestaand verkoudheidsvirus, waar de code van het coronavirus aan werd toegevoegd, te
vermenigvuldigen.
Ik heb er al eens over geschreven, de Per C6 lijn van Janssen, zie mijn journaals van 23-25 juni en 8
juli
Een argument tegen vaccineren is dat er goede (?) geneesmiddelen zijn. In het filmpje van Theo
Schetters, zie mijn journaal van 7-9 januari nu bijna 700.000 keer bekeken, probeert de interviewer
hydroxychloroquine maar daar gaat Schetters niet op in. Toch circuleert dit nog op internet volgens
Huub, veroorzaakt ook door
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32175-5/fulltext
Hierbij. Mijn antwoord:
oud verhaal, zie mijn journaal van 10-11 oktober. Inmiddels zijn daar meer kritische stukken op
gekomen, zie
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32529-7/fulltext
Dit is een onderzoek tijdens de eerste chaotische maanden.
Omdat HCQ geen effect heeft op de sterfte volgens dit artikel zal er weinig animo zijn om met de
huidige therapie (anti bloedstolling, dexamethason) ook nog eens HCQ te gaan geven. Ook al omdat
uit veel andere onderzoeken blijkt dat het geen effect heeft.
Hoe is te verklaren dat een tamelijk onzinnig filmpje van Schetters over vaccinaties richting de 1
miljoen kijkers gaat? Door alle Tweets en re-Tweets waarschijnlijk, Haga had het geretweet, wat hem
op hoon van Rosanne Hertzberger kwam te staan.
Belangrijk punt uit dit filmpje is de geopperde mogelijkheid dat het mRNA een auto-immuun ziekte
kan veroorzaken. Als mRNA dat kan, dan zou je zeker problemen krijgen met een corona infectie.
Dan komt heel veel mRNA in de cellen….
Overigens was Schetters niet tegen vaccinatie. Ook wel tegen het adeno-vaccin, maar niet tegen de
“klassieke” vaccins zoals de huidige griepvaccins. Dan wacht hij maar totdat die vaccins beschikbaar
zijn, al moeten we afwachten of ze wel zo effectief zijn.
Vele berichten over de noodtoestand in Engeland, zoals
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5207668/londen-groot-brittannie-verenigdkoninkrijk-corona-coronavirus
Hierbij nog 2 BBC items. De eerste gaat om zuurstoftekort in een ziekenhuis
https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-55615591
en deze doet denken aan Udense toestanden in de lente, waar men niet goed wist waar de lijken te
bergen
https://www.bbc.com/news/uk-55612270
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Corona journaal 12-13 januari 2021
De verlenging van de lockdown, door het duo Rutte / de Jonge dinsdagavond afgekondigd zal niet
als een verrassing zijn gekomen. Behalve de verlenging met 3 weken weinig nieuwe maatregelen.
Van Huub had er nog wel een avondklok bij gemogen
Het onderwerp avondklok wordt in Nederland met fluwelen handschoenen benaderd maar is een
effectieve manier om het virus te bestrijden; zie ook de ervaringen in ons omringende landen.
Kennelijk speelt de associatie met de sperrzeit uit de oorlog een grote rol, maar waarom hier meer
dan elders? Via (wederom) een advies van het OMT waar het kabinet zich achter kan verschuilen
wordt voorzichtig de weg geplaveid naar een onvermijdelijke avondklok.
In Elsevier een pleidooi van Bram Hahn voor een avondklok
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/01/avondklok-dreigt-terwijl-andere-maatregelenniet-worden-nageleefd-798902/
Het zal er vooral om gaan hoe reëel het gevaar is van de Britse variant
Maar de virusstam B1.1.7, door Mark Rutte achtereenvolgens de ‘Britse variant’ en zelfs het ‘Engelse
virus’ genoemd, is voor de leden van het Outbreak Management Team (OMT) en het kabinet zo’n
grote bron van zorg dat het kabinet nu de allerzwaarste combinatie van maatregelen sinds het begin
van de pandemie overweegt.
Hahn geeft een overzicht van landen met een avondklok, en hoewel er natuurlijk verschillen zijn in
de tijden is het wel opvallend hoeveel landen die hebben (BE, D, I, F, ES)
Misschien valt het met de Britse variant allemaal nog mee. Ik heb geen verdere berichten gezien
over de relatie van deze variant met ziekenhuisopnames, er waren berichten dat deze variant wel
besmettelijker is maar mogelijk minder ziekenhuisopnames geeft. Voor basisschool leerlingen lijkt
het weinig verschil te maken en maakt het hopelijk mogelijk dat zij snel weer kunnen beginnen
https://www.lc.nl/binnenland/Van-Dissel-kind-lijkt-niet-bevattelijker-voor-Britse-variant26351629.html
Van Dissel:
Kinderen op de basisschool lijken wel minder last te hebben van de Britse versie dan middelbare
scholieren."Ik denk eigenlijk dat uit de laatste gegevens komt dat zeker de jongste groep, dus van het
primair onderwijs, weer minder betrokken zijn bij de Britse variant dan het voortgezet onderwijs."
Ondanks dat er weerstand is tegen vaccinatie zijn er kennelijk ook heel veel voorstanders. Na het
ziekenhuispersoneel de huisartsen, die overigens een kans voorbij hebben laten gaan met het Pfizer
vaccin. Wie het hardst roept krijgt zijn vaccin? Van Huub een Elsevier artikel van Bram Hahn
https://www.ewmagazine.nl/nederland/opinie/2021/01/hugo-de-jonge-nu-de-zestigplussersvaccineren-798596/
De Gezondheidsraad had advies gegeven de ouderen voorrang te geven, maar
De voorrang voor de acutezorgmedewerkers, die daar bovenop kwam, valt op zich te billijken, want
die zorg staat op omvallen. Maar deze gang van zaken heeft wel een lastig precedent geschapen.
Want onmiddellijk na de acute zorg roerden ook andere belangengroepen zich, van huisartsen tot
docenten. En zelfs medewerkers die echt niet in de frontlinie van de zorg staan, zoals personeel in het
bedrijfsrestaurant van het ziekenhuis, blijken nu te worden uitgenodigd om een prik te komen halen.
Dat plotseling heel veel mensen in aanmerking komen verbaast me niet, toen het erom ging om
degenen een extra uitkering te geven vanwege de grote corona drukte bleek die groep ook veel
groter dan tevoren ingeschat. Leidinggevenden vinden het lastig om onderscheid te maken.
De vorige keer stuurde ik het laatst verschenen “corona” werkstuk mee van Arijan Porsius.
Ik haal daar deze “oproep” uit
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Dit lijkt allemaal logisch en redelijk, maar toch heb ik bij punten 2 en 3 mijn bedenkingen.
Deze komen aan de orde als er voldoende vaccin is, dus wanneer de hele bevolking zich zou kunnen
vaccineren. In feite vallen 2 en 3 dan samen. Vraag is dus of groepsimmuniteit voor corona nodig is.
De “jeugd” laat zich dan vaccineren om de risicogroepen te beschermen. Maar, stel dat het vaccin
effectief is, waarom zou dit dan wel gelden voor “corona”, en niet voor bijvoorbeeld influenza? Het
is bekend dat jonge kinderen bij de overdracht van influenza een belangrijke factor zijn. En in een
“slecht” jaar is influenza verantwoordelijk voor 10.000 sterfgevallen zoals in 2018 (niet gedacht dit
argument ooit nog eens te gebruiken).
Influenza is voor de risico-groepen normaal gesproken minder problematisch maar daar staat
tegenover dat het corona vaccin veel effectiever lijkt.
Jongeren beschermen ouderen, is het idee, maar waarom geldt dat dan ook niet andersom: ouderen
die zich moeten laten inenten tegen kinderziekten. Niet zozeer omdat ze er zelf ziek van worden
maar wel, als ze het krijgen, kinderen niet aansteken?
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kinderziekten-nemen-volwassenen-tegrazen~b4e9e3c2/
Wie weet nog dat mazelen dodelijk kunnen zijn, dat de bof tot hersenvliesontsteking kan leiden en
dat baby's met kinkhoest kunnen stikken? Decennialang waren die infectieziekten praktisch
onzichtbaar, dankzij de vaccinatiecampagnes van de overheid. Maar de kinderziekten zijn terug, niet
alleen bij kinderen maar ook bij volwassenen.
en
Ook bij kinkhoest buigen deskundigen zich over de vraag hoe jonge kinderen te beschermen tegen de
stijgende infectiedruk. Een beter vaccin zou de oplossing zijn, zegt Mooi, maar de farmaceutische
industrie ziet de ontwikkeling vanwege de hoge kosten niet zitten, vermoedt hij. In veel landen is
daarom gekozen voor de zogeheten cocooning strategie: jonge ouders en zorgverleners kunnen daar
een extra kinkhoestvaccinatie krijgen. Binnenkort volgt een gesprek met de Gezondheidsraad, in de
hoop dat die zich wil buigen over invoering van een vergelijkbare strategie.
Van Mart van Lieburg krijg ik een artikel toegestuurd uit het Reformatorisch Dagblad
https://www.rd.nl/artikel/908600-drie-deskundigen-reageren-op-anti-vaccinvideo-met-profschetters
Hier komen 3 “echte” deskundigen aan het woord, waaronder Frits Rosendaal die commentaar
leveren op het Youtube filmpje dat ik al eerder heb besproken.
Het zal geen verrassing zijn dat dit negatief uitpakt, met de wetenschapsfraudeur (FD term)
Wakefield, bangmakerij met auto-immuniteit en de onterechte relativering van corona. Het is goed
dat juist het RD met dit artikel komt, met een deel van de achterban die sceptisch staat tegenover
vaccinaties. Hier enkele citaten:
Schetters vindt vaccinatie behalve roekeloos ook onnodig. „De urgentie is er niet. Het is duidelijk dat
de meeste mensen gewoon immuun zijn en helemaal geen Covid-19 ontwikkelen.”
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„Bizarre opmerking voor een immunoloog”, reageert prof. Frits Rosendaal, epidemioloog aan het
Leids Universitair Medisch Centrum. „Je kunt niet immuun zijn tegen een ziekte die eerder niet
bestond. Ook al krijg je slechts milde klachten, dan betekent dat niet dat je al immuun was.” Kort na
de eerste golf had zo’n 5 procent van de Nederlanders antistoffen tegen corona. Inmiddels heeft
ergens tussen de 10 en de 20 procent immuniteit opgebouwd. „De rest is dus nog vatbaar voor het
virus.”
En
„Vaccinatie is niet de manier om van de lockdown af te komen”, stelt Schetters. Wat de manier wél
is, legt hij aan het eind van de video uit. „Dit wil ik meegeven aan beleidsmakers: laten we teruggaan
naar wat ik normaal noem. Blijf thuis als je ziek bent.”
Alsof thuisblijven bij klachten voldoende is om het virus onder controle te krijgen. „Echt niet”, zegt
prof. Rijkers. „Ook mensen zonder klachten kunnen het virus overdragen.” Volgens recent
Amerikaans onderzoekzijn klachtenvrije dragers van het virus zelfs verantwoordelijk voor meer dan
de helft van de besmettingen.
En over de mogelijkheid dat het vaccin wel milde klachten zou tegengaan, maar niet ernstige:
Het is irrationeel om te denken dat het vaccin wel milde klachten zou voorkomen maar geen ernstige,
vindt prof. Rosendaal. „Ik ken geen enkel vaccin waarbij dat gebeurt.” Ook prof. Rijkers acht dat
„zeer onwaarschijnlijk.”
In de NY Times meer over het vaccin van Janssen (J&J)
https://www.nytimes.com/2021/01/13/health/covid-vaccine-johnson-johnson.html
Dr. Paul Stoffels, Johnson & Johnson’s chief scientific officer, said he expected to see clinical trial data
showing whether his company’s vaccine is safe and effective in late January or early February. But he
declined to provide details about the company’s production capacity.
Ik schat in dat de Belg Stoffels de baas is van Hanneke Schuitemaker die we zo vaak op TV zien. De
productie valt tegen en in de VS rekenen ze met een vertraging van 2 maanden. De technologie
moet uit Nederland komen
While other vaccine developers moved quickly into late-stage trials, Johnson & Johnson deliberately
moved more slowly so it could focus on ramping up manufacturing of its vaccine. At a facility in the
Netherlands, researchers grew cells in which their adenoviruses could multiply. Adjusting the
chemistry in giant vats, the scientists found a recipe for producing the vaccine at a fast, reliable rate.
Johnson & Johnson also began working early with other companies to prepare to manufacture the
vaccine across the world. In April, it announced a partnership with the Maryland-based Emergent
BioSolutions to manufacture the vaccine for the United States. Researchers from Johnson & Johnson
began visiting Emergent BioSolutions starting that month to help it prepare for producing the
adenoviruses.
Maar:
“It was much more than a paper exercise: ‘Here’s the recipe, follow this,’” said Remo Colarusso, vice
president at Janssen Supply Chain. “This is complex manufacturing.”
Dat komt overeen met mijn eigen ervaring. Je wilt alleen dat adenovirus en niet andere microorganismen, dat is zeker geen simpele opgave.
goed loopt, een deel van de Ik ben benieuwd of er alleen in de VS productie-problemen zijn. Ik neem
aan dat als het bij ons wel productie naar de VS gaat.
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Corona journaal 14-15 januari 2021
De val van het kabinet zal weinig uitmaken voor de bestrijding van de corona pandemie zo is de
algemene mening.
Op dezelfde dag dat het kabinet valt publiceert het RIVM nieuwe cijfers over het vertrouwen in de
aanpak van het kabinet. Hoewel redelijk hoog is het wel gedaald, wat waarschijnlijk veroorzaakt
wordt door de timing, rond de jaarwisseling, toen duidelijk werd dat Nederland de rij sloot van
landen die gestart waren met enten.
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/communicatie-en-vertrouwen
De (anonieme) brief van Viruswaarheid heeft in elk geval publiciteit gekregen, al was die in de
“reguliere” media onveranderlijk negatief.
https://viruswaarheid.nl/medisch/artsenbrief/
De brief was anoniem en dat is verstandig want als hier echt artsen achter hadden gestaan was hun
BIG registratie in gevaar. Wel hele verhalen over de gevaren van vaccinaties, over vaccins die door
de EMA zijn goedgekeurd, met alle RIVM begeleiding daarbij. Met dreigende wetteksten.
En om dan met de volgende lijst van “alternatieven” te komen….
•

Ivermectine, sinds Juni 2020

•

HydroxyChloroquine, sinds Oktober 2020

•

Budesonide, sinds Oktober 2020

•

Vitamine D, sinds juli 2020

“Peer reviewed” zogenaamd, maar geen verwijzing naar literatuur, helemaal niets.
Dan hadden ze deze tekst uit het Farmacotherapeutisch Kompas er wel even bij mogen zetten:
Met de komst van de nieuwe geneesmiddelenwet in 2007 is het offlabel-voorschrijven aan strengere
voorwaarden gebonden: “Het buiten de door het College geregistreerde indicaties voorschrijven van
geneesmiddelen is alleen geoorloofd wanneer daarover binnen de beroepsgroep protocollen of
standaarden zijn ontwikkeld. Als de protocollen of standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg
tussen de behandelende arts en de apotheker noodzakelijk.”
Maar ja, dan was er van deze lijst niets overgebleven.
Hier de KNMG reactie, die niet ingaat op de “alternatieven”
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/reactie-knmg-op-anoniemebrief-viruswaarheid.htm
Budesonide kende ik niet maar is een corticosteroïde, inhaler, en op dit moment in onderzoek
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/news/inhaled-corticosteroid-addedto-covid-19-principle-trial/20208609.article?firstPass=false
Wat eigenlijk iedereen wel had gedacht blijkt nu toch te kunnen, het Pfizer vaccin inzetten voor
kleinere lokaties.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pfizer-vaccin-toch-inzetbaar-voorverpleeghuisbewoners-en-gehandicapten~b30b7afc/
Onder druk wordt alles vloeibaar:
Nu kan het Pfizer-vaccin wél in hoeveelheden kleiner dan duizend worden gedistribueerd. Na het
dringende advies van de Gezondheidsraad op 24 december, dat het vaccin van Pfizer vooral zou
moeten worden gebruikt voor de oudsten en de kwetsbaarsten, heeft het RIVM opnieuw onderzocht
of herverpakking mogelijk was.
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‘Dat bleek toch te kunnen onder strenge condities, door ziekenhuisapothekers’, zegt een
woordvoerder van het RIVM. Het vaccin wordt daarvoor ontdooid en per vijf flacons verpakt. Daarna
is het maximaal 120 uur houdbaar bij een temperatuur van 2 tot 8 graden.
Hoe is het mogelijk dat dit niet eerder bedacht is zou je denken, maar
‘Het is nu niet het moment je af te vragen waarom het nu opeens wel kan met dit vaccin’, zegt
corona-regiemanager Saskia Martens van gehandicaptenzorgorganisatie Middin. ‘Nu willen we de
kans pakken om zo snel mogelijk onze kwetsbare cliënten te beschermen.’
Jep de Bie stuurde mij een heel uitgebreid artikel over het gebruik van mondmaskers
https://www.pnas.org/content/118/4/e2014564118
Het is een artikel komt uit PNAS, dat staat voor Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America.
Een imposante titel, en de editors van de Proceedings gaan niet over één nacht ijs, het artikel is
aangeboden op 13 juli en geaccepteerd 5 december, en komt in de Proceedings van 26 januari.
Ik tel 19 auteurs afkomstig uit de VS, China, UK, Zuid-Afrika en nog wat landen, ik zie geen
Nederlanders erbij. En met 141 literatuurverwijzingen moet dit wel redelijk de stand van zaken
weergeven.
Een mooi plaatje waarbij de invloed wordt weergegeven van de kwaliteit van het mondmasker en
het aantal gebruikers op het reproductiegetal.

Was het gebruik van medische mondmaskers lang taboe, vanaf maandag geldt in Beieren dat alleen
nog FFP2 maskers geaccepteerd worden in openbaar vervoer en in winkels
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/bayern-verteilt-kostenlose-ffp2-masken-ueberkommunen-123019/
Uit het plaatje hierboven blijkt dat het niet eens zo veel uitmaakt of de efficiency van het masker nu
95 % is dan wel 80%.
Van Menno van Leeuwen kreeg ik een mail, met een filmpje in het frans:
Dit is een fraaie video van Le Monde, waar in wordt uitgerekend welk percentage van een bevolking
gevaccineerd moet zijn om kudde-immuniteit te verkrijgen, rekening houdend met de gemiddelde
waarde van Ro, de effectiviteit van het vaccin en het percentage in de bevolking dat door besmetting
al eventueel immuniteit heeft opgebouwd. Daarbij wordt ook nog uitgerekend hoe vaak je de
bevolking moet hervaccineren om die immuniteit te behouden, rekening houdend met de gemiddelde
beschermingduur. Tenslotte wordt ingegaan op wat het betekent dat men uitgaat van een
gemiddelde Ro, maar dat die verspreidingsfactor van individu tot individu kan verschillen. Alles bij
elkaar een schitterend minicollege.
Het enige bezwaar: je moet het Frans natuurlijk wel kunnen volgen, maar er worden geen moeilijke
woorden gebruikt. Zoiets zou je graag voor geïnteresseerd Nederlands publiek zien.
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https://www.lemonde.fr/planete/video/2020/12/27/covid-19-le-vaccin-va-t-il-nous-sauverrapidement-de-l-epidemie_6064589_3244.html - xtor=AL-32280270
Inderdaad erg leuk filmpje, zolang die Fransen maar niet te snel praten kan ik het redelijk volgen. En
dat lukte hier.
De R is weer helemaal in de belangstelling door de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant. De
Braziliaanse had ik gemist maar de NRC brengt me weer bij de les
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/15/waar-komen-al-die-coronavarianten-toch-vandaana4027743
En de Britse variant is niet de enige dreiging. Eind vorige week werd in Noord-Brabant een
besmetting vastgesteld met de Zuid-Afrikaanse variant, die nog besmettelijker zou zijn dan de Britse.
En achter de horizon ligt de dreiging van een derde variant: de Braziliaanse, die nog niet in Nederland
is gezien. Uit angst daarvoor besloot Groot-Brittannië donderdag om al het vliegverkeer met ZuidAmerika en Portugal op te schorten.
Niet iedereen is ervan overtuigd dat de Britse variant een probleem is
De Amerikaanse viroloog Vincent Racaniello van de Columbia University New York ergert zich dood
aan alarmberichten over de Britse virusvariant. Dat virussen voortdurend muteren is geen nieuws,
zegt hij. En als een bepaalde variant snel de overhand krijgt, zegt Racaniello, kun je niet voetstoots
aannemen dat hij ook besmettelijker is.
In het filmpje geeft Racaniello wel enkele argumenten tegen die overhand, maar er zijn meer
aanwijzingen dat er wat er aan de hand is, bijvoorbeeld de lagere Ct waarden die worden gevonden
in de PCR test met de Britse variant (NB: lagere Ct, dus hogere virus “load”).
Racaniello noemde GISAID, een site die de corona varianten in kaart brengt
https://www.gisaid.org/hcov19-variants/
Oorspronkelijk opgericht voor influenza maar nu ook actief op gebied van corona. Wat
overzichtelijker dan Nextstrain wat ik al een aantal keren heb genoemd.
Zelf ben ik niet zo heel erg bezorgd vanwege die nieuwe varianten. Er zijn ook ontwikkelingen die de
R naar beneden drukken, nog afgezien van de vaccinaties. De hoge aantallen besmettingen
betekenen ook dat het aantal mensen dat resistent is geworden, is gegroeid, de schattingen zijn nu
10%. Dat zal op zich nog geen groot effect hebben op de R, maar het zijn toch degenen die de
grootste bijdrage aan de R leveren. In het Franse filmpje: de vuurtorenwachter zit niet bij de 10%, de
bakker met zijn stokbroden wel. En die laatste beïnvloedt de R meer dan de vuurtorenwachter.
Van Huub het bericht dat verlenging van de termijn waarop de 2de vaccinatie gebeurt, nieuwe
varianten van het virus kan opleveren
https://www.sciencemag.org/news/2021/01/could-too-much-time-between-doses-drivecoronavirus-outwit-vaccines
Hier mijn antwoord: Interessant, maar het is wel de vraag waarom dit juist bij Pfizer en Moderna een
probleem is en niet bij vaccins die minder effectief zijn. Ik neem aan dat een eerste shot met Pfizer
redelijk effectief is, zeg 80%, anders begin je daar toch niet aan. Tijdens klinische proeven zijn er
zeker gevallen geweest waarbij de tijd waarna een tweede injectie is gezet, (veel) later kwam.Hoe
verhoudt zich het risico dan met vaccins die ook na 2 doses nog onder de 80% uitkomen, zoals bij
Astra Zeneca? En hoe zit het met bijvoorbeeld de influenza vaccins die vaak de 50% niet halen?
Ook van Huub een bericht dat voor zeer fragiele personen het vaccin verkeerd kan uitpakken.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/norway-warns-of-vaccination-risks-for-sickpatients-over-80
Zoals bekend hebben de mRNA vaccins maar ook de vaccins op basis van adenovirus heftiger
bijwerkingen dan de gripprik, dus is het de vraag of je die prik wel moet geven aan zeer kwetsbaren.
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Corona journaal 16 januari
Van Jaap Dik, apotheker in Vianen kreeg ik een reactie naar aanleiding van mijn stukje over het Pfizer
vaccin, dat nu toch ook op kleinere lokaties kan worden toegediend.
Wat ik niet wist is dat de flacons na verdunnen niet met de auto vervoerd mogen worden. Door te
veel trilling zou de formulering kunnen “breken”. De nano-vetbolletjes zijn kennelijk heel fragiel:
Aan het Pfizer vaccins zitten nog wel wat haken en ogen.
Herverpakken door een ziekenhuisapotheker kan, echter na het verdunnen (Voor Toediening Gereed
Maken) mag het spuitje niet meer vervoerd worden. Trillingen van autovervoer kunnen het vaccin in
die toestand onwerkzaam maken.

Het zal in het tehuis dus klaargemaakt moeten worden en dan het liefst door getraind (apotheek)
personeel. In veiligheidsregio Utrecht (waar ook een plaats als Bunschoten onder valt) zijn we bezig
om dergelijke teams samen te stellen. Dus een vliegende brigade met onder andere een tweetal
gepensioneerde apothekers (dat moet Peter aanspreken).
Filosofe Marli Huijer hebben we inmiddels wel vaak genoeg in de krant gezien, zo langzamerhand
kennen we het verhaal wat ze vertelt (vanaf maart vertelt ze zelf). Een pleidooi om met name voor
de jeugd de zaak te versoepelen zonder helder te worden wat dan de gevolgen zijn. In het
dubbelinterview met Rudi Westendorp, toen haar werd gevraagd welk land we dan als voorbeeld
moesten nemen kon ze niets noemen. Maar de NRC gunt haar weer 2 pagina’s
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/15/arts-en-filosoof-marli-huijer-niemand-heeft-recht-op-eenzo-lang-mogelijk-leven-a4027683
Nieuw is haar duik in de geschiedenis, en haar “leermeester” Foucault
wat me nog steeds bezighoudt, is Foucaults methode om in geschiedenis te zoeken naar wat het
mogelijk heeft gemaakt hoe we nu denken en leven. Dus die tien jaar levensverwachting extra sinds
1950, wat betekent dat voor hoe we nu reageren op corona? Stel dat we die tien jaar er niet bij
hadden gekregen, dat we nu nog dezelfde levensverwachting hadden gehad als toen, dan hadden we
waarschijnlijk niet eens in de gaten gehad dat er corona wás.”
Komt er een verhaal dat we in 1950 waarschijnlijk niet eens hadden gemerkt dat er wat aan de hand
is. Lijkt me onzin, de ziekenhuizen zouden volstromen zoals ook het geval was in 1956 en 1968
tijdens de 2 griep-pandemieën. Die ze gemakshalve maar overslaat:
Door de antibiotica waren er in Nederland sinds 1950 vrijwel geen infectieziekten meer die we niet
konden behandelen, behalve aids
Foucault heeft ook haar kijk op de lockdown bepaald
Hoe u over lockdowns denkt is ook beïnvloed door Foucault?
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„Hij heeft veel over epidemieën geschreven, met name over de pestepidemie in de zeventiende eeuw,
en hij laat zien dat die altijd tot disciplineringsmaatregelen leiden. En dat die maatregelen niet
worden teruggedraaid als de epidemie voorbij is. Bestuurders hebben gezien wat de voordelen zijn.
Volgen de voorbeelden,
Het toezicht, de surveillance, is toegenomen. Ten tijde van de pest bestond die nog uit rapportage
aan de deur. Per straat of wijk was er een inspecteur die keek: wat doen mensen? Nu hebben we
Zoom en Teams. Die gaan veel verder, alle data worden opgeslagen en we hebben geen idee wat
ermee gebeurt. Wie surveilleert er wat en waarom?
Voor hetzelfde geld kun je stellen dat het toezicht is afgenomen. Zoon Stefan is dankzij Zoom en
Teams al bijna een jaar niet op kantoor geweest, net als vele anderen. Best even slikken voor de
leidinggevenden denk ik.
En in China hebben ze deze corona en daaropvolgende gedeeltelijke lockdown echt niet nodig gehad
voor controle op de bevolking.
Ik kende de naam van Foucault, maar daar houdt het ook wel mee op. Bij Wikipedia vind ik
Foucaults populariteit in de Franse academische wereld is dusdanig dat hij postuum wel als een
"officiële filosoof" is gekenschetst: een dwarse denker, wiens werk men echter veilig kan citeren om
vrijwel elke stelling te onderbouwen en gepubliceerd te krijgen.[34]
Huijer komt ook nu in dit verhaal niet met een geloofwaardige andere aanpak van de crisis.
Kennelijk hebben ze in de UK eveneens te maken met dit type “denkers”
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-latest-r-number-and-growth-ratespublished-by-the-government-5/
Prof James Naismith dient ze van repliek (mijn “vet”):
“The November lockdown and the cancelling of Christmas in London, were seen at the time and more
obviously in retrospect as having saved many thousands of lives. In a democracy, elected politicians
have to balance the cost in lives of not locking down against the cost incurred by lockdown.
“Had we listened to those with an established track record of opposing lockdowns, who at every
turn downplayed the risks of covid19 and are yet to concede their errors, we would have
overwhelmed the NHS in London.
“As a result the thousands of deaths each day that would have occurred would include not only
people infected with covid19 and by the cruel arithmetic of the disease been predicted to die, but
added to them would be other covid19 sufferers dead only because health care would have to have
been prioritised and further include those who would have died from other acute diseases simply
because there was not enough doctors, nurses or beds.
“Arguing against lockdown whilst accepting the real costs in lives of not locking down is a proper
debate for a democracy; pretending the costs in lives does not exist is deluded or dishonest.
De situatie in Londen in de NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/15/de-londense-ambulances-rijden-zonder-sirene-de-stratenzijn-toch-leeg-a4027775
Levi, nog ziekenhuisdirecteur (5 stuks) in Londen meldt dat zijn ziekenhuizen het nog net redden.
Gevraagd naar de Britse variant:
Is hij bang dat de grote aantallen een gevolg zijn van de besmettelijkheid van de ‘Engelse variant’ van
het coronavirus, dat zich sinds een paar maanden verspreidt? Levi: „Ik ben geen viroloog, maar ik ben
nog niet helemaal overtuigd dat het door de sterkere besmettelijkheid komt. De Engelsen hebben
gewoon veel Christmas shopping gedaan in de weken voor Kerst. De lockdown ging pas pál voor de
kerstdagen in.”
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In Manaus hoofdstad van Brazilië, waar Toine Pieters mij al eerder op wees, is de situatie nog een
graadje ernstiger. https://www.nporadio1.nl/buitenland/29002-nieuwe-corona-uitbraak-inbraziliaanse-stad-manaus-regering-verliest-controle
Bij de eerste golf was de stad al ernstig getroffen, en de gehoopte groepsimmuniteit bleek een
illusie.
Terwijl Marli Huijer duidelijk partij trekt voor de jongere generatie treurt Fleur Jongepier juist dat het
regeringsvoorstel voor loten is ingetrokken.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/12/voor-de-ic-selecteren-op-leeftijd-is-en-blijft-ongegronda4027228
Deze reactie had de meeste “likes”
Toen ik tijdens mijn eerste jaren als dokter de IC-arts belde omdat één van mijn patiënten op de
afdeling te ziek werd, was ik enorm onder de indruk van zijn kennis en kunde om wel of niet te
besluiten de patiënt naar de IC te brengen. Een gestresste IC-arts die onder hoge druk een beslissing
maakt? Het is bijna een contradictio. Zij zijn in het ziekenhuis praktisch de rust zelve. Met gedegen
voorkennis de patiënt van top-tot-teen beoordelen, diens medische voorgeschiedenis (inclusief
geboortedatum) en huidig medisch probleem bestuderen, alle bloedwaarden rustig analyseren en
bovenal de patiënt zelf goed in de ogen kijken (soms beschreven als het pluis/niet-pluis gevoel, ik zeg
liever: de doktersblik). Het afwegingsproces is extreem degelijk, bij (zeldzame) twijfel herhalen en
nog eens door een collega laten beoordelen. Terwijl bij mij het zweet op ongemakkelijke plekken al
was uitgebroken, vertelde de IC-arts mij, alsof hij met kalme toon een bestelling aan een sjieke ober
doorgaf: “we nemen hem voor je mee”. De rust zelve. Geen patiënt is hetzelfde. Nooit. Als iemand
dat kan overzien zijn het wel de collega’s op de IC. Juist, de collega’s van de IC. Zullen we hen die al
jaren waken over het ‘eindstation van de geneeskunde‘ rustig hun werk laten doen?
In de Volkskrant een verhaal over de onlangs versoepelde regels voor genetische modificatie
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/genetisch-aangepaste-vaccins-waarom-mag-datmet-corona-ineens-wel~b026e2de/
Ik had die versoepeling gemist, maar het blijkt niet te gaan om de veiligheid van het product maar
om een versoepeling van strenge regels in de onderzoeksfase, ook die met betrekking tot het milieu:
De versoepeling van de regels is alleen van toepassing op klinische studies – dat wil zeggen, de fase
waarin een vaccin voor het eerst wordt getest op mensen. De hoop was dat er op deze manier sneller
een vaccin klaar zou zijn voor gebruik. Voor toelating op de markt blijft de risico-analyse wel
verplicht. Die is dan ook gedaan bij de vaccins van Pfizer en Moderna, die nu zijn goedgekeurd voor
gebruik in Nederland.
Het voorbeeld dat de Volkskrant noemt gaat om een polio uitbraak in Soedan, nadat een verzwakt
poliovirus gebruikt in een vaccin gemuteerd is naar een variant die polio verschijnselen veroorzaakt.
Er zijn grofweg 2 soorten polio-vaccins: levend verzwakt, via een suikerklontje in te nemen, en
gedood virus dat wordt ingespoten. Bilthoven Biologicals levert de gedood virusvariant dus dit is niet
hun probleem
Uit dit voorbeeld blijkt juist dat de “klassieke” vaccins een groter probleem vormen dan de mRNA
vaccins en vaccins gebaseerd op de adeno virussen:
Nee, dan ‘klassieke’ vaccins, zoals dat poliovaccin dat plotseling toch ernstig ziek bleek te maken. Dat
was een verzwakt, maar nog wel levend virus. Als zo’n virus muteert, kan het de mens plotseling
weer in vol ornaat te lijf gaan. ‘Véél gevaarlijker’, oordeelt Kikkert. ‘Het is een black box, terwijl je
met genetische modificatie heel precies weet wat je in handen hebt, en wat je moet doen om het zo
veilig mogelijk te maken.’
Ik weet niet of hier “klassiek” op zijn plaats is, het gaat om verzwakt virus, dat al dan niet genetisch
gemodificeerd kan zijn lijkt mij.
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Corona journaal 17-19 januari
Alle onrust over de vaccinatie-bereidheid, in elk geval onder het zorgpersoneel is ongegrond. Ik was
er zelf al niet zo bang voor, maar 95% is wel ongekend hoog. En dan zitten er bij die 5% nog de
zwangeren en degenen die pas corona gehad hebben.
De basis-arts op het museumplein, die beweerde dat de overheid mensen aan het vermoorden is
met het vaccin, dat de ic’s leeg zijn en artsen 20.000 euro per patiënt krijgen is dan een rariteit.
De avondklok houdt de gemoederen bezig. De voornaamste reden lijkt de komst van de Britse
variant, maar wanneer in het UK de R nu zonder avondklok al onder de 1 is gedaald wordt dat lastig
uitleggen. Ook omdat de eerdere alarmerende stijging van de besmettelijkheid, tot 70%, meer in de
buurt van de 30% lijkt uit te komen.
In de Nieuwsuur uitzending van maandag kwam dit naar voren in gesprekken met Koen Pouwels, die
hieraan rekent in Oxford, en Esther Metting, gedragsdeskundige en epidemiologe uit Groningen.
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/18-01-2021/VPWON_1324101
In het gesprek met Metting kwam een grafiek voorbij waarbij het effect op de R, met 40 of 30% werd
aangegeven:

Als je naar de groene lijn kijkt, de 40%, of de rode, 30%, dan scheelt dat nogal wat (Ik zou trouwens
de kleuren hebben omgewisseld, pas bij nalezen zie ik dat ik dat in eerste instantie fout doe).
Met de rode lijn is beter te begrijpen dat het in de UK lukt om zonder avondklok de R onder de nul te
houden. Maar in de UK wordt zoals wel in meer landen het aantal contacten beperkt en is het niet
zoals in Nederland mogelijk elke dag weer andere personen op bezoek te hebben.
Om de weerstand tegen die avondklok te verminderen zou ik een ruil voorstellen: de basisscholen
weer open, en de avondklok instellen. Dit lijkt op de Franse aanpak, waar de scholen (en winkels
trouwens ook) nog steeds open zijn, maar dan wel met avondklok.
Mogelijk dat ook de proeven met de sneltests bij scholen voor een sneller weer openen van de
scholen kan zorgen.
Ook in de UK zijn er mensen die de huidige corona pandemie nog steeds als een slecht griepseizoen
bekijken. Dan is deze video een goede les
https://www.ft.com/video/0cd6f9f9-664e-40f9-bad4-dde59d7c746c
Van Jep de Bie een vergelijkbare video van het CBS voor de Nederlandse situatie, maar dan alleen
voor de oversterfte
https://www.youtube.com/watch?v=6E5e2PbvmwA&feature=youtu.be
Bij het begin van het nieuwe jaar is het kennelijk de tijd om de balans op te maken van de
oversterfte want ook de NRC komt met een verhaal
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https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/14/sinds-de-oorlog-overleden-er-niet-zo-veel-mensen-als-in2020-2-a4027648
Een plaatje van de gemeentekaart Nederland, ingekleurd, geeft grote verschillen per gemeente.
In Brabant zijn er die boven de 30% oversterfte scoren, terwijl bijvoorbeeld Groningen onder de 5%
zit. De beste plekken zijn, net zoals Nieuw Zeeland, de eilanden met kampioen Vlieland, met een
ondersterfte van 30%. Maar dat zullen de kleine getallen zijn.
Tot nu toe had ik het gemist, en ik heb geen idee wanneer men er mee is begonnen, maar in het
dashboard van de overheid wordt nu dagelijks bijgehouden het percentage positief getest (met 3
dagen vertraging). Het is te vinden bij “positieve testen”. Het goede nieuws is dat dit richting de 10%
gaat:

Het EK vaccineren wordt op de voet gevolgd door de NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/17/van-duitsland-tot-hongarije-zo-staat-het-vaccinerenervoor-in-europa-a4027759
De wedstrijd is nog maar net begonnen, maar de UK ligt al een straatlengte voor, hoewel ze
beschuldigd kunnen worden van vals spel, ze houden geen reserve aan voor een 2de dosis.
Inmiddels heeft Nederland de laatste plaats overgedaan aan Bulgarije, Servië en België, hoewel de
voorsprong op België minimaal is (0,44% tegen 0,43%). Stand per 17 januari 17.30 uur. Maar er
komen vanaf 18 januari nieuwe injectieplaatsen bij dus kunnen we naar boven kijken (Luxemburg
0,52%, Frankrijk 0,63%).
NB: per 18 januari, 16:30 uur blijft Nederland staan op 0,44%, de resultaten van die dag zijn nog niet
verwerkt, daarom is België ons ruim voorbij gegaan. Wordt vervolgd.
In de NRC verdedigt Rosanne Hertzberger haar optreden bij Op1, waarbij ze tegen Baudet en Haga in
het strijdperk trad
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/16/bullshitbingo-bij-op1-a4027788
Ik vond haar optreden toen prima, en als ik naar de reacties op dit artikel kijk geldt dat voor de
meerderheid van de NRC lezers.
Maar er is toch ook een minderheid die weliswaar niet gediend is van Baudet en Haga, maar de niet
op het spoor van lockdowns zit. En bijvoorbeeld Marli Huijer aanhalen
Over Baudet, Van Haga, en ook over de heer Kelder, wil ik het niet hebben. Het is goed dat dame
Hertzberger daar is gaan zitten. Ik vraag me wel af, dat mag ik als 73-jarige doen, of de argumenten
van Marli Huijer in deze krant, vandaag, niet bij deze discussie betrokken moeten worden.
Hertzberger's benadering is natuurwetenschappelijk uiteraard correct, en de heren aan tafel zijn
charlatans, maar de afwegingen kunnen, en moeten, wat mij betreft, ook in een breder perspectief
bekeken worden. De argumenten daarvoor levert Marli Huijer, en ze doet dat op integere en
betrokken wijze.Voor een bioloog - dat ben ik ook - zou eventueel ook het argument 'laat de natuur
z'n gang gaan' kunnen gelden. Een van de oorzaken van deze gezondheidscrisis is de overbevolking.
Je zou deze epidemie kunnen zien als een reactie van de 'natuur', in biologische zin iets heel
natuurlijks. Dat spaart ons niet, maar wel onze nakomelingen, in het beste geval.
In Manaus kunnen we zien wat het betekent als je de natuur zijn gang laat gaan. Na een hevige
eerste golf volgt nu een tweede, zodanig dat zelfs wordt gedacht aan massale herbesmettingen,
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veroorzaakt door een nieuwe variant, of omdat de immuniteit na een doorgemaakte infectie maar
kort duurt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/18/hevigheid-tweede-golf-in-manaus-verbaastwetenschappers-a4028080
De reactie in de NRC hierboven haalt Marli Huijer aan, en er waren meer positieve reacties, en
daarom wil ik er nog wel wat meer over kwijt. Ze gaf aan dat we na 1950 met de komst van de
antibiotica niet meer gewend zijn aan dit soort toestanden, en dat we in slaap zijn gesust.
Ik heb daar in mijn vorig journaal de influenza pandemieën van 1956 en 1968 tegen in gebracht. Ik
had daar nog recentere voorbeelden aan kunnen toevoegen. Met de vogelgriep in 2005 zijn veel
voorbereidingen getroffen, die in 2009 met de Mexicaanse griep tot uitvoering zijn gekomen. Alleen
bleek dat mee te vallen, en dat heeft ons nu parten gespeeld. De landen die MERS en SARS van nabij
hebben meegemaakt waren beter voorbereid.
Maar ook op haar suggestie dat in 1950 een pandemie, zoals we nu meemaken, nauwelijks zou zijn
opgemerkt valt wel wat af te dingen.
In 1950 zouden we het virus niet hebben opgemerkt?
„Omdat er veel minder 70-plussers waren, 470 duizend tegen 2,4 miljoen nu.……….Stel dat we die tien
jaar er niet bij hadden gekregen, dat we nu nog dezelfde levensverwachting hadden gehad als toen,
dan hadden we waarschijnlijk niet eens in de gaten gehad dat er corona wás.”
Als je het aantal 70 plussers vermeldt in 1950 en uitzet tegen dat aantal nu dan moet je dat wel
relateren aan het aantal inwoners dat toen bijna de helft lager was dan nu.
Ernstiger is dat ze het alleen over sterfgevallen heeft (“90% van degenen die overlijden is ouder dan
70”) en niet over ziekenhuisopnames. Meer dan de helft van de ziekenhuisopnames betreft mensen
onder de 70 jaar. Ik neem aan dat de mogelijkheden van beademing toen aanmerkelijk geringer
waren, er was in elk geval geen dexamethason. Dus de sterfte ook onder de 70 zou veel hoger
hebben gelegen dan nu. Dan hebben we het nog niet over de ontwrichting van de zorg en de daarbij
horende sterfte.
Tijdens de discussie vertelde Haga dat de WHO ook tegen lockdowns was. Een aantal reacties
noemden dat, verweten Hertzberger dat ze dat niet had toegegeven dus heb ik daarnaar gezocht op
de WHO site
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
De WHO waarschuwt hier inderdaad voor de negatieve gevolgen van lockdowns, en als je alleen dit
eruit haalt
these measures can have a profound negative impact on individuals, communities, and societies by
bringing social and economic life to a near stop. Such measures disproportionately affect
disadvantaged groups, including people in poverty, migrants, internally displaced people and
refugees, who most often live in overcrowded and under resourced settings, and depend on daily
labour for subsistence.
dan lijkt van Haga gelijk te hebben. Maar als ik even doorlees
WHO recognizes that at certain points, some countries have had no choice but to issue stay-at-home
orders and other measures, to buy time.
en vervolgens
Governments must make the most of the extra time granted by ‘lockdown’ measures by doing all
they can to build their capacities to detect, isolate, test and care for all cases; trace and quarantine
all contacts; engage, empower and enable populations to drive the societal response and more.
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Corona journaal 20-22 januari 2021
Woensdag gaf van Dissel een presentatie voor Tweede Kamerleden, als opmaat voor het debat over
de avondklok.
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20210120_technische_briefing_commi
ssie_vws_presentati_jaapvandissel_rivm_0.pdf
Van Dissel gaf toe dat het een wat lastig verhaal is, dalende cijfers in besmettingen en
ziekenhuisopnames, en dan toch nog extra maatregelen. Maar met de nieuwe varianten in aantocht
hebben de kamerleden het donderdag niet aangedurfd het voorstel af te stemmen zij het met
ingaan van een half uurtje later (nu 21 uur).
Misschien wel verstandig deze maatregel omdat de laatste paar dagen de daling lijkt af te vlakken,
het percentage positief getesten is ook weer wat aan het oplopen.
De (langdurige) discussies over de avondklok staan wel in contrast tot de schoolsluitingen.
Van Huub een verhaal over de avondklok en de (onterechte) vergelijking die gemaakt wordt met de
spertijd uit de oorlog
https://www.historischnieuwsblad.nl/vergelijkingen-met-de-spertijd-gaan-nauwelijksop/?utm_source=nieuwsbrief_hn&utm_medium=email&utm_campaign=FNL184_CM2&utm_conten
t=Nieuwsbrief afbeelding boven_FNL_Nieuwsbrief_Standaard_Nieuwsbrief
Deze is wel leuk
De discussie rondom de avondklok toont volgens Te Slaa ook aan hoe selectief het collectieve
geheugen vaak werkt: ‘ De kinderbijslag werd door de Duitsers in 1941 ingevoerd, maar niemand
heeft deze associatie nog.’
Broer Huub (en Marijke) verblijven op Bonaire (familiebezoek) en ik krijg van hem een mail
Even een update uit Bonaire. Covid is hier nauwelijks. Actief 80 gevallen op ruim 20000 inwoners.
Vandaag 2 nieuwe gevallen op 25 tests. Vier mensen in ziekenhuis waarvan 1 IC. Maatregelen zijn
mondkapjes binnenruimtes, restaurants halve capaciteit en 10 uur in de avond dicht. Afstand
houden, alhoewel met name sommige locals daar moeite mee hebben. Voorzover aanwezig zitten
daar ook de besmettingen, niet bij toeristen maar die zijn er ook weinig. Ook geen cruise boten. Wat
uiteraard echt helpt is dat je hier droge warmte hebt van 30 graden overdag en 25 graden in de
nacht, veel wind en zon (UV!) en dat je buiten leeft en eet. Bonaire heeft het geluk bijzondere
gemeente van NL te zijn en dus steun uit NL te krijgen maar je merkt dat het eiland economisch wel
een tik krijgt.
Van Jep de Bie kreeg ik een link naar een blog van een it-er die ongelooflijk veel in formatie heeft
verzameld over de productie van zowel Pfizer/BioNTech als Moderna.
Zeer aan te bevelen voor wie in de productie en alle problemen die daarbij horen is geïnteresseerd.
https://blog.jonasneubert.com/2021/01/10/exploring-the-supply-chain-of-the-pfizer-biontech-andmoderna-covid-19-vaccines/
Het gaat van mRNA tot en met het glaswerk waarin het vaccin wordt afgevuld, met alle leveranciers.
Wie maar iets weet van upscalingsprocessen moet versteld staan van het tempo waarin deze
ontwikkeling van de mRNA vaccins is gegaan. Logisch dat de mRNA productie het meest kritisch is
mRNA production has never been done at the volume required for the COVID-19 vaccines. As a result,
it is considered the most risky from a supply chain perspective. On the materials side, some of the
enzymes needed to cap the mRNA have limited availability.20On the infrastructure side, until a few
months ago the specialized facilities and workers required only handled small research workloads.21
Maar ook het formuleren van het mRNA , het brengen van dit in de nanopartikels is een probleem
Welcome to the bottleneck of mRNA vaccine production! The number of people in the world who
know how to get lipids and mRNA to combine into a lipid nanoparticle (LNP) might be in the low
hundreds.
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En hoewel in dit artikel een aantal bedrijven worden genoemd blijft hier nog veel onduidelijk
In summary: The exact flow of materials and technology transfers for this step of the supply chain is
unclear from published information and might still be in flux.
Een ingezonden brief (NRC) die het verhaal van Marli Huijer ondersteunt wordt gepresenteerd als
een soort “brief van de dag”, inclusief weer een foto van Huijer.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/20/coronabeleid-spijker-op-kop-de-huidige-lockdown-isschadelijk-a4028208
Onbegrijpelijk dat dit zo prominent wordt gepresenteerd, het begint met een open deur
In het interview‘Je hébt geen recht op een zo lang mogelijk leven’ (16/1) slaat Marli Huijer de spijker
op zijn kop: de huidige lockdown is schadelijk voor de maatschappij.
Maar hier wordt het kwalijk (mijn “vet”)
Voor het verlagen van de bezetting van het ziekenhuis met Covid-patiënten gaat het er niet om of je
besmet raakt, maar wie er besmet raakt. Het profiel van de Covid-patiënt in een ziekenhuis is voor
het overgrote deel 70-plusser, en 90 procent van de overledene Covid-patiënten is 70-plusser.
Ik meen zeker te weten dat het “overgrote deel” in het ziekenhuis niet 70 plus is maar het valt nog
niet mee om daarachter te komen. Ik ken wel de verhalen van Kuipers, dat heel veel patiënten op de
ic onder de 70 jaar zijn, maar hoeveel dat er zijn?
Bij de wekelijkse RIVM rapportage kom ik de verdeling in leeftijdscategorieën en ziekenhuisopnames
niet meer tegen terwijl dat in het begin van de pandemie wel het geval was. Tot aan de zomer werd
dat per week cumulatief bijgehouden, daarna per week en na oktober helemaal niet meer (alleen n
og maar de sterfte per leeftijdscategorie).
Met enige moeite vind ik niet helemaal wat ik zoek maar toch in de richting
https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/ Corona_man_vrouw_leeftijd

Zie de ziekenhuisopnames, de 2 grafieken aan de rechterkant. Als we kijken naar de onderste, over
de afgelopen 4 weken dan is de verhouding 70 min – 70 plus precies 50-50. Niet echt het “overgrote
deel”. Dit gaat wel om het aantal opnames, en niet over de duur, dus het kan nog wat verschuiven
wanneer ouderen langer in het ziekenhuis zouden liggen.
Ook wel interessant om de grafieken aan de linkerkant te zien. Vanaf 60 jaar duidelijk minder
besmettingen Ik heb gekeken naar 20-29 jaar ten opzichte van 70-79.
De verhouding is dan 18%/6%, dus 3, maar die moet dan nog wel worden gecorrigeerd voor het
aantal personen. Voor 20-29 zijn het 2,2 miljoen, voor 70-79 zijn het 1,5 miljoen. De verhouding
wordt dan niet 3 maar ca 2.
Wanneer we naar de zelfstandig wonende 70 plussers kijken zal die verhouding weer richting de 3
gaan denk ik. Een aanwijzing daarvoor is het percentage van 80-90 jaar dat besmet wordt, wat
relatief vergelijkbaar is met 20-29 jaar. Het resultaat van besmettingen in verzorgings- en
verpleeghuizen.
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De ingezonden brief in de NRC is een herhaling van het verhaal van Huijer, de risicogroepen moeten
zich nog verder afschermen. Wat ik in mijn omgeving zie is dat diegenen die vatbaar zijn voor
redelijke argumenten dat ook inderdaad naar vermogen doen. En dat jongeren daar ook rekening
mee houden. Net nog op de radio een interview met een jongen die rekening houdt met zijn moeder
die tot een risicogroep behoort.
Van Huub een tamelijk onheilspellend bericht voor de komende WHO missie van o.a. Marion
Koopmans https://www.msn.com/en-gb/news/world/new-cover-up-fears-as-chinese-officialsdelete-data-about-wuhan-lab/ar-BB1cCgTU?ocid=se
Je hoeft geen complotdenker te zijn om het bericht hieronder te koppelen aan het bovenstaande
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/19/who-team-in-wuhan-moet-mogelijk-langer-in-quarantaineblijven-a4028214
De tijd voor veldonderzoek van de WHO-delegatie die in Wuhan op zoek gaat naar de oorsprong van
de coronapandemie wordt mogelijk ingekort. Omdat China zijn quarantainebeleid strenger maakt,
moet de delegatie mogelijk niet twee, maar drie weken binnenblijven.
Toch probeert Koopmans de moed erin te houden
„Geopolitiek maakt het voor ons niet makkelijk”, zegt Koopmans. „Daar proberen we van weg te
blijven, want het helpt niet.” Ze heeft ook nog niet gemerkt dat haar Chinese counterparts de
besprekingen van een bepaalde politieke lading zouden willen voorzien. De delegatie vergadert
dagelijks met de Chinese wetenschappers, geheel virtueel. „De sfeer is goed.”
In de NRC een interview met Pepijn van Erp, vijand van de complotdenkers
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/18/de-kracht-van-complottheorieen-beangstigt-me-wela4028044
Van Erp is het gezicht van Stichting Skepsis, die strijdt tegen desinformatie. Op de aan Skepsis
gelieerde website Kloptdatwel was Van Erp de eerste die de beweringen van Willem Engel van
Viruswaarheid kritisch onderzocht. Er volgden vele factchecks van beweringen van zelfbenoemde
coronadeskundigen. Zo groeide Van Erp uit tot een vraagbaak voor journalisten en werd hij gevraagd
voor tv- en radioprogramma’s om coronasceptici en complotdenkers van repliek te dienen.
Van Jep de Bie een artikel dat een algoritme biedt voor een vaccinatiestrategie.
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/21/science.abe6959?utm_campaign=SciMag
&utm_source=JHubbard&utm_medium=Twitter
Dat wiskunde geen antwoord kan geven op alle vragen wat de beste strategie is voor vaccineren
wordt duidelijk in het artikel van Marietje Schaake in de NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/21/het-algoritme-is-niet-schuldig-aan-prikorde-a4028619
De manier waarop het algoritme was geprogrammeerd dat de volgorde en prioriteit bepaalt bij het
uitrollen van het vaccin, de ‘prikorde’ zogezegd, bracht Stanford ernstig in verlegenheid. Aan leeftijd
bleek een te grote waarde toegekend, waardoor een thuiswerkende specialist van boven de 50
bijvoorbeeld een hogere score kreeg dan een jongere verpleegkundige die daadwerkelijk Covidpatiënten behandelt……….De lastige keuze tussen infecties tegengaan of extra sterfgevallen
voorkomen vraagt eerst om een afweging door mensen.
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Corona journaal 23 januari 2021
Nu we nog een plaatsje zijn gezakt bij het EK inenten, met alleen Bulgarije nog achter ons, komt de
vraag naar boven waarom niet zoals in 2009 het leger is ingeschakeld.
De situatie in 2009 was wel wat anders. Er was voldoende vaccin om de hele bevolking in korte tijd
in te enten. Ik denk dat men bij het RIVM heeft gedacht dat het vaccin in porties ter beschikking
komt (wat ook zo is), en dat men dat dan rustig kan gaan uitventen. Beetje naïef was dat wel.
Voor wie een kijkje achter de schermen van het OMT wil moet dit Volkskrant artikel lezen
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2021/een-jaar-in-het-voetspoor-van-vijf-omt-leden-overpolitieke-druk-bedreigingen-en-onderlinge-spanning~v420752/
Kluytmans, Koopmans, Friedrich, Schreijer en Gommers geven zo op het oog ongecensureerd hun
mening.
Delen van dit stuk komen mij bekend voor, het was wel duidelijk dat er meningsverschillen waren,
zoals microbioloog Friedrich die in Groningen veel meer mensen testte dan in de rest van het land.
In de herfst stond het OMT op springen. Grootste punt van kritiek was gericht op van Dissel die op
zondag aanwezig was bij het kabinetsberaad, en dan op maandag het OMT voorzat. Toen die
volgorde werd omgedraaid was veel kou uit de lucht.
Wat ik niet wist is dat in maart al 3 leden van het OMT besmet werden met corona
Friedrich, Kluytmans en Schreijer raken in die maand ook zélf besmet. Vooral Friedrich en Schreijer
zullen de gevolgen nog lang voelen.
Binnen het OMT is gesproken over de samenstelling van de eigen club
Het OMT blijft in de zomer op de achtergrond, maar onderling discussiëren de leden wel over een
belangrijke vraag: is hun blik niet te nauw? Zou het OMT niet moeten bestaan uit sociologen,
gedragswetenschappers en economen?
Ook OMT leden zien hoe schadelijk de maatregelen uitwerken op de maatschappij, maar
Het is Jaap van Dissel die een einde maakt aan die discussie. Het OMT, zegt hij, moet zich buigen over
het virus, over testen, over een exitstrategie. Nu al is soms nauwelijks consensus te vinden. Laat
staan als er ook nog economen aan tafel zitten. We zitten er om de kwaal te bestrijden, niet voor de
bijwerkingen, is de conclusie. ‘Ik denk’, zegt Kluytmans later, ‘dat hij daar wel gelijk in had.’
Waar van Dissel uiteindelijk door de bocht moest, was bij de mondkapjesdiscussie. Hij bleek
uiteindelijk als enige tegen invoering te zijn
Er zijn dagen dat Diederik Gommers er helemaal gek van wordt, er zijn ook dagen dat hij moet
lachen. ‘Weet je wat het mooie is?’, zegt hij. ‘Ze hebben het bij het RIVM vaak over evidence, dat is
dan heel belangrijk. Voor die mondkapjes was zogenaamd geen evidence. Dus, zegt Jaap, kunnen we
het gebruik ook niet adviseren. Maar de grap is: voor die anderhalve meter was óók geen evidence –
het had net zo goed 70 centimeter kunnen zijn – maar dat adviseren we wél. En als er dan evidence
opduikt vóór de mondkapjes, zeggen ze: ja, maar dan houden mensen geen anderhalve meter
afstand meer.’
Ik moet denken aan het verhaal van Frits Rosendaal, met zijn onderscheid tussen Evidence Based /
Science Based (mijn journaal, 11-13 augustus).
Maar het wordt van Dissel vergeven
Kluytmans: ‘Mensen hebben wel gezegd: Jaap, laat jouw persoonlijke mening niet te leidend zijn bij
zo’n advies. Je komt alleen te staan in deze discussie, maar dat zit denk ik niet in hem. Als hij zich op
basis van beschikbare kennis een mening heeft gevormd, laat hij die niet makkelijk los.’
Het wordt hem vergeven, omdat iedereen ziet dat hij in een onmogelijke positie zit. Met één been in
het Catshuis, met het ander in het OMT. Nog een wonder, vinden ze, hoe hij dat weet vol te houden.
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Gerard van Doornum mailde mij naar aanleiding van mijn verhaal over ziekenhuisopnames en de
relatie met leeftijd
De leeftijdsdistributie van de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten gesplitst per
verpleegafdeling, IC levend het ziekenhuis verlaten, en overleden is te vinden op de website van NICE
(https://experience.arcgis.com/experience/e58fd5e1779b4cdd9d81e44b9b1032d0). Het lukt mij niet
de grafieken afzonderlijk te kopiëren, maar je zult zeker een weg kunnen vinden om dit wel te doen.
De staafgrafiek van de ic opnames kan worden afgelezen, en dat heb ik in een tabel gezet
leeftijd

hersteld

20-24

24

25-29

42

30-34

77

35-39

78

40-44

120

14

45-49

284

36

50-54

452

78

55-59

631

131

60-64

729

248

65-69

680

393

70-74

672

578

75-79

354

444

80-84

80

163

85-89

overleden

29

90-94
4223

2114

In totaal hebben 6337 personen op de ic gelegen, van wie 2320 personen 70 plus.
Dus een ruime meerderheid (63%) van de ic patiënten was jonger dan 70 jaar.
Gerard meldt nog in zijn mail
Verder was ik in gedachten ook bezig met een essay van Élie Metchnikoff, de grondlegger van de
immunologie. In een bundel 'Essais optimistes' uit 1907 schrijft hij ook over het onderwerp Fault-il
tenter de prolonger la vie humaine? Zijn antwoord op deze vraag was: oui, il est utile de prolonger la
vie humaine. Hij voegde er wel aan toe dat men er alles aan moest doen om de ouderen in staat te
stellen hun zo belangrijke functie te vervullen van goede raadgevers en rechters gewapend als zij zijn
met hun langdurige levenservaring. Zijn theorie over de oorzaak van veroudering en de dood was
gebaseerd op de invloed van vergiften geproduceerd door het lichaam zelf en in belangrijke mate
door de bacteriën in de dikke darm. In afwachting van onderzoek op dit terrein beval hij wel aan om
de regels van de algemene hygiëne te volgen en soberheid te betrachten.
Ik kende deze Metchnikoff niet, Nobelprijswinnaar samen met Paul Ehrlich. Hierbij enkele Wikipedia
wijsheden (zie zo bleek vrijdagavond, de route zijn naar de “slimste mens”).
De Nobelprijs won hij omdat hij de functie van witte bloedlichaampjes wist te ontrafelen. Omdat
Bulgaarse boeren zo lang leefden meende hij dat melkzuur en Bulgaarse yoghurt goed voor de
gezondheid zijn. De probiotica zouden we nu zeggen.
Een “post” van Ira Helsloot op LinkedIn is verbannen zo blijkt uit een Volkskrant artikel
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/linkedin-censureert-nederlandse-hoogleraren-enziekenhuisdirecteur~b4f710ff/
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Als je verder leest dan blijkt dat een tijdelijke zaak geweest te zijn. Hij refereerde naar een artikel
van prof. René ten Bos, gepubliceerd in het NTvG.
Ik was wel benieuwd naar het artikel
https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-een-hype/volledig
Als Helsloot een artikel aanbeveelt dan weet je dat de kop van het artikel, Is COVID-19 een hype?
evengoed van een uitroepteken voorzien had kunnen worden.
In een reactie op het artikel (er is gek genoeg maar één gekomen) wordt gesteld dat Ten Bos geen
goede definitie van een hype geeft, terwijl hij dat wel belangrijk vindt:
Ik liet zien dat het begrip ‘kerncompetentie’ nergens precies was gedefinieerd of, liever gezegd, dat er
wel dertig verschillende, elkaar tegensprekende definities in de literatuur waren.
De man van die ene reactie geeft wel een passende definitie: Van Dale's woordenboek geeft deze
definitie voor een hype: 'iets nieuws dat tijdelijk sterk de aandacht trekt en niets voorstelt'
Ten Bos zal wel niet van mening zijn dat de corona pandemie helemaal niets voorstelt. Maar toch:
Wie, zoals ikzelf, zegt dat mensen niet aan het virus maar met het virus sterven, waardoor er in
strikte zin sprake is van een comorbiditeit, krijgt er in de mainstream pers van langs.
Ten Bos stelt dat mensen niet aan het virus sterven maar met het virus. Wat moeten we met zo’n
opmerking? Dit is een semantische discussie, krijgen we dan bijvoorbeeld minder
ziekenhuisopnames als we het daar allemaal over eens zouden zijn?
Uit mijn journaal van 16 januari
“Arguing against lockdown whilst accepting the real costs in lives of not locking down is a proper
debate for a democracy; pretending the costs in lives does not exist is deluded or dishonest.
Ten Bos sluit zijn verhaal af met
Of we iets een hype vinden of niet, hangt dus af van onze gevoeligheid voor bepaalde informatie.
Wat de een informatie vindt, vindt de ander desinformatie. En omgekeerd. Daarmee wil ik niet
zeggen dat er geen kwaliteitsverschillen qua informatie zijn, maar wel dat mensen zich op
verschillende manieren hechten aan wat ze aan informatie binnenkrijgen. De een gelooft de
epidemioloog eerder dan een bestuurskundige of statisticus. Bij een ander zal dat niet het geval zijn.
Van Dissel en Tegnell zijn allebei epidemioloog, toch hebben ze andere ideeën. En bij de filosofen /
ethici hebben we bijvoorbeeld Marli Huijer en Fleur Jongepier.
In deze pandemie heb ik de meeste waardering voor die mensen die over hun eigen vakgebied heen
kunnen kijken en ook bereid zijn hun mening bij te stellen als de feiten daarom vragen. En dat blijkt
onafhankelijk te zijn van opleiding / specialisatie.
In de Volkskrant wordt het filmpje met Schetters nog een keer gefileerd
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/youtube-hit-de-hoogleraar-die-coronavaccins-fileert-zesuitspraken-beoordeeld~bce73b37/
De meeste argumenten tegen zijn verhaal, zoals Wakefield, dat mRNA vaccins een autoimmuunziekte zouden geven, dat de meeste mensen al immuun zijn, dat de bescherming zou
tegenvallen en dat er andere middelen zijn heb ik al wel behandeld. Aan het eind komt nog
Sturkenboom kan zich erover verbazen. ‘Het rare is: er worden hier enthousiast middelen aanbevolen
die voor covid nog niet goed zijn getest op effectiviteit. Terwijl men een vaccin dat na onderzoek in 40
duizend mensen effectief en veilig is bevonden, niet wenst te omarmen.’
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Corona journaal 24-26 januari 2021
Mart van Lieburg maakt zich zorgen over de reputatie van Urk, die al niet zo best was. Hij stuurt mij
het Urxit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=KEQhSPh2YSo
En dan te bedenken dat dit filmpje nog van vóór het in brand steken van de testlocatie was.
De rellen met name in Eindhoven, en de belegering van het ziekenhuis in Enschede zondag en op
meer plaatsen maandag leiden de aandacht wel een beetje af van Urk.
Het is een merkwaardige mix van SGP en PPR daar op Urk, en Mart maakt me opmerkzaam op een al
langer verbond tussen deze partijen, ook trouwens met Forum, met als voorbeeld de burgemeester
van Veenendaal die zijn lidmaatschap van de SGP opzegt omdat de leiding van de SGP samenwerking
met Forum voor Democratie niet wil uitsluiten.
In de Volkskrant aandacht voor de buitenlandse media die over de rellen in Nederland berichten
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/buitenlandse-media-verbazen-zich-over-omvangvan-het-geweld-in-nederland~bc4dc690/
Het Duitse “Bild” heeft groot op de voorpagina de uitspraak van de Eindhovense burgemeester “als
het zo doorgaat is het richting burgeroorlog”.
Dat is wat al te kras, zoals ook Bruls wel aangaf. Elders in de Volkskrant:
De vraag is hoe stadsbestuurders toekomstige rellen denken te voorkomen. ‘Het is nu belangrijk om
het hoofd koel te houden. En te stoppen met ophitsende beschrijving van de situatie in
oorlogstermen’, zei voorzitter Hubert Bruls maandagavond na afloop van het wekelijkse beraad van
de 25 veiligheidsregio’s. Enkele uren eerder had de burgemeester van Roermond nog opgeroepen
desnoods het leger in te zetten.
De BBC heeft een eigen kijk op de zaak
‘De inconsistente boodschap van de Nederlandse regering heeft niet bijgedragen aan het
vertrouwen’, analyseert de BBC. In eerste instantie werd burgers verteld dat zij niet ‘als kleine
kinderen’ behandeld hoefden te worden, maar bijna een jaar later bijt dat gevoel van
uitzonderlijkheid hen in de staart, aldus de Britse omroep. ‘Sommige mensen vinden het moeilijk om
te accepteren dat ook Nederland gedwongen is de draconische maatregelen in te voeren, die het
aanvankelijk dacht te kunnen afwijzen’.
In de Volkskrant een analyse hoe nu verder moet (met het citaat van Bruls hierboven)
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-geest-terug-in-de-fles-het-hoofd-koel-houdenen-geen-oorlogstaal~b14ae0fc/
Otto Adang, hoogleraar veiligheid en collectief gedrag stelt
de overheid de rellen deels aan zichzelf te danken. ‘De beslissing tot een avondklok is vrij snel
genomen, omgeven door onduidelijkheid over het nut ervan en zonder politieke eensgezindheid. Voor
iemand die wacht op een gelegenheid om te rellen, zijn dat ideale omstandigheden.’ Daar komt bij,
stelt Adang, die ook les geeft aan de Politieacademie, dat de minister van tevoren aankondigde hard
te zullen handhaven. ‘Dan heb je dus geen speelruimte meer over als politie om te de-escaleren.’
Hij heeft ook voorstellen voor een aanpak
Als de overheid zich aan vier principes houdt, stelt de hoogleraar op basis van eigen onderzoek, kan
voorkomen worden dat een harde kern van geweldplegers kans ziet in actie te komen en zich te
verstoppen tussen vreedzame demonstranten: empathie tonen, legitieme demonstraties faciliteren
(boos zijn op de overheid mag), heldere communicatie en, tenslotte, onderscheid maken tussen
demonstranten (niet iedereen slaan). Dat geeft volgens hem het beste recept om grootschalige
escalaties te voorkomen. ‘Je wilt dat de relschoppers zoveel mogelijk alleen staan.’
Het lijkt me dat Bruls ook in die richting denkt.
Het zal waar zijn dat bij de introductie van de avondklok fouten zijn gemaakt, maar dat neemt niet
weg dat er een grote verantwoordelijkheid is voor partijen die zich niet wensen neer te leggen bij
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besluiten die (uiteindelijk) door een grote meerderheid van het parlement zijn ondersteund. Dit is de
rode draad van een bijdrage van Leo Lucassen, directeur Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis en hoogleraar te Leiden in de NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/25/pvv-en-fvd-hitsen-relschoppers-op-a4029065
Eerst de rol van de PVV in de Urker rellen
‘Indien er morgen een avondklok […] afgekondigd wordt zullen wij als PVV er alles aan doen om
ervoor te zorgen dat deze op Urk niet gehandhaafd wordt.” Met die bewoordingen riep Hendrik
Wakker, fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid op Urk, op 19 januari inwoners van die
gemeente op om zich te verzetten tegen de door de regering afgekondigde avondklok.
Een verklaring van de PVV Urk, de vernielingen “verschrikkelijk” te vinden komt dan niet erg
geloofwaardig over…
Wereldwijd ziet Lucassen dezelfde trend
1. de politiek afschilderen als elitair en losgezongen van ‘het volk’; 2. maatregelen zoals mondkapjes
en avondklokken in gezwollen taal afschilderen als beknotting van ‘de vrijheid’ en het optreden tegen
demonstranten interpreteren als ‘dictatuur’; 3. twijfel zaaien over de ernst van de pandemie of
ronduit ontkennen dat er een dodelijk virus rondwaart; 4. de vrije pers beschuldigen van het bewust
in stand houden van deze leugens. En dit allemaal verpakt in de meest absurde
samenzweringstheorieën die de elite als grote boosdoener aanwijst.
Als het gaat om punten 2 en 3, worden PVV en FvD op hun wenken bediend door mensen uit de
wetenschap (vaak “emeritus”). Nog maar even de woorden van Heman, KNMG voorzitter, naar
aanleiding van de brief van de kritische artsen
Weeg als arts dus altijd je woorden op een weegschaal, want wat je zegt heeft impact. Dat betekent
dat je goed moet weten waar jouw expertise begint én ophoudt. Ken je grenzen, dat is een
belangrijke gedragscode in ons vak (“vet is van mij)
Ook wel van toepassing op andere disciplines….
Moderna heeft resultaten gepubliceerd betreffende de te verwachten werking van het vaccin tegen
de Britse en Zuid-Afrikaanse variant. Wat betreft de Britse is de verwachting dat de bescherming
zoals gevonden in de klinische proeven, dezelfde zullen zijn voor de Britse. De Zuid-Afrikaanse
variant geeft wat dat betreft meer zorgen.
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-press-statement-from-moderna-aboutneutralising-activity-of-their-vaccine-against-new-variants-and-plans-to-trial-a-variant-booster-jabtargeting-the-south-african-b-1-351-variant/
Interessant is waarom de Zuid-Afrikaanse meer problemen kan geven. Het lijkt erop dat deze ook
personen treft die al eerder een infectie hebben doorgemaakt. Dan mag je ook verwachten dat het
vaccin gebaseerd op het virus verantwoordelijk voor die eerste infectie minder effectief is.
Inmiddels heeft Moderna de ontwikkeling gestart van een vaccin gebaseerd op de Zuid-Afrikaanse
variant.
We gaan steeds meer richting van een cocktail zoals met influenza.
Een bericht in het Duitse Handelsblatt, dat het AstraZeneca vaccin maar voor 8% effectief zou zijn bij
senioren heeft even veel publiciteit gekregen maar lijkt toch een “canard”
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-reports-from-germany-that-the-oxfordastrazeneca-covid-19-vaccine-has-8-efficacy-in-over-65s/
Het is een jaar geleden dat de eerste patiënt in Europa als corona patiënt is gedetecteerd. Het was
zeker niet de eerste, achteraf, maar toch reden voor Euronews om hierbij stil te staan. Een link
doorgestuurd door Jep de Bie
https://www.euronews.com/2021/01/23/europe-s-patient-zero-meet-the-french-doctor-whotreated-the-continent-s-first-covid-19-ca
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Ik heb één keer eerder Euronews genoemd, journaal 2-4 augustus, toen ging het over de Europese
vaccin deal. Deze site wordt gesponsord o.a. door de EU.
Er kan ook worden doorgeklikt op o.a. een bericht dat in Frankrijk de vaccinatiebereidheid erg laag is
hoewel deze nu wel aan het stijgen is. Ingegaan wordt op een serie missers bij vaccins, waarbij de
Mexicaanse griep een belangrijke factor was:
But perhaps the key health scandal that influenced vaccine confidence was the purchasing of an
oversupply of H1N1 vaccines in 2009. The country ordered 94 million doses of the vaccine for H1N1
but under six million people were eventually vaccinated.
Van Peter Scholten een link naar een artikel dat ingaat op het uitstel van een tweede dosis vaccin
https://www.bbc.com/future/article/20210114-covid-19-how-effective-is-a-single-vaccine-dose
Wat wel duidelijk wordt is dat er veel onzeker is, en dat het ook afhankelijk is wat je als bescherming
beschouwt (infectie met/zonder symptomen, ernst van de symptomen (ziekenhuisopnames).
In de UK en Israël zijn ze in elk geval bezig met een praktijkproef.
Van Huub een artikel dat de mogelijke rol van cholesterol beschrijft bij het binnendringen van het
virus in de cel. https://www.hhmi.org/news/sars-cov-2-needs-cholesterol-to-invade-cells-and-formmega-cells
Het is niet heel erg bijzonder dat er een rol is voor cholesterol, want zowel Pfizer/BioNTech als
Moderna hebben cholesterol als bestanddeel in de nanopartikels. De suggestie dat cholesterol
verlagende middelen een infectie zouden kunnen verhinderen lijkt me sterk want deze middelen
worden genomen om een te hoog gehalte aan cholesterol te voorkomen. Zonder cholesterol kunnen
we echt niet.
Huisartsen krijgen de mogelijkheid om zich te laten inenten, dus ook mijn schoonzus Ingrid. Iedereen
krijgt een registratiekaart. Op de kaart staat ook het batchnummer (Moderna vaccin voor de
huisartsen).
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Corona journaal 27-28 januari
Dat Nederland onderaan bungelt in de vaccinatie ranglijsten verbaast steeds minder, nu duidelijk
wordt hoe chaotisch het gaat. “Kafka” kwam in me op, en even later werd ik op mijn wenken
bediend in dit NRC verhaal
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/27/kafka-in-brabant-bij-deze-huisarts-is-van-de-80-85plussers-niemand-ingeent-a4029528
Tachtig 85-plussers telt zijn huisartsenpraktijk in het Brabantse Oss. Niet één van die mensen is al
gevaccineerd tegen het coronavirus. Sterker, ze vallen onder allerlei verschillende prikregimes,
verzucht huisarts Geert-Jan van Holten. „Het is zó inefficiënt georganiseerd. Alsof de postbode al zijn
post op alfabet rondbrengt, in plaats van op postcode.”
Dit is dan het perspectief vanuit de huisarts. Voor verpleeghuizen is de situatie zo mogelijk nog
chaotischer. Deel van de bewoners bij de verpleegarts, ander deel bij verschillende huisartsen. En bij
die huisartsen dan in blokken van 5 jaar, eerst boven 90, dan 85-90 enz. Om gek van te worden,
steeds met beschermende kleding, geen mogelijkheid van afschalen van maatregelen.
Ook in de NRC van donderdag een vergelijking tussen Nederland (rechts) en Denemarken (links).

Denemarken spuit alles direct weg maar moet nu al tijdje pas op de plaats maken wegens gebrek
aan vaccin. Kennelijk houden ze ook niet vaccin in voorraad voor de 2de keer.
Een reden dat de rellen in Nederland zozeer de internationale aandacht trokken, is de angst dat ze
overslaan op andere landen. Dat is de teneur van dit artikel in The Guardian, gestuurd door Menno
van Leeuwen
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/26/coronavirus-vaccine-supply-problems-could-seedutch-violence-repeated-in-rest-of-eu?CMP=Share_iOSApp_Other
Het schijnt dat het VK een deal heeft gesloten waarbij de eerste 100 miljoen doses geproduceerd in
de VK ook daar blijven. Als er sprake is geweest (ook) van problemen in het VK, en er export vanuit
EU naar de VK is geweest dan lijkt het redelijk dat er nu ook vanuit het VK doses naar de EU gaan.
Van Jep de Bie een stuk over de financiering van de diverse vaccins
https://www.bbc.com/news/amp/business-55170756?__twitter_impression=true
Van Eline van Lieburg kreeg ik een link van een club die tegen mondkapjes vecht
https://ademvrij.nu/
Ik heb even rondgekeken op de website, maar het is allemaal tamelijk voorspelbaar.
In de Washington Post een mooi stuk over Stanley Plotkin, een legendarisch figuur op gebied van
vaccins en met 88 jaar nog actief als adviseur voor vele organisaties en bedrijven
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/27/expert-covid-vaccine/?arc404=true
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Hij is groot voorstander om de 2de injectie uit te stellen, exceptionele tijden vragen om exceptionele
maatregelen.
Hij gelooft in de wetenschap en illustreert dat met een poëtische uitweiding
It’s not an exaggeration to say our future depends on finding solutions. That’s why I wanted to work
in a laboratory ever since I was about 15. It is tedious and uncertain work, but it has aspects of an
almost religious experience. You are that explorer in unknown territory. I think back to a Tennyson
poem, “Ulysses,” which I quoted long ago in my college yearbook: “To follow knowledge like a sinking
star, beyond the outmost bounds of human thought.”
In het Engels wordt Odysseus aangeduid met Ulysses. Ik kende dit gedicht van Tennyson niet maar
het blijkt een klassieker in de engelse literatuur
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulysses_(poem)
Het wordt interessant (vind ik) wanneer ik het spoor volg van Tennyson naar Dante, de Hel, waarop
Tennyson zich baseert. Canto 26 van de hel blijkt als onderwerp te hebben de “valse raadgevers”, en
Odysseus brandt dus in de hel, waarom dat is, dat is niet duidelijk. In elk geval had Dante niet de
beschikking over de tekst van Homerus, en was zelf aangewezen op “valse raadgevers”
Niet geheel toevallig kom ik nu op Dick Bijl.
Mart van Lieburg stuurt me een link (LinkedIn) met een commentaar van Dick Bijl over de resultaten
van het klinisch onderzoek van Pfizer, Moderna en AstraZeneca.
https://www.linkedin.com/pulse/stand-van-zaken-coronavaccins-eind-januari-2021-dickbijl/?trackingId=ytwJTypzTvGrUsP1U3m09w==
Zoals bekend vind ik Bijl erg vooringenomen met betrekking tot (niet alleen) de farmaceutische
industrie. Hij accepteert in feite alleen dubbelblind gerandomiseeerd onderzoek. Wat zijn
beperkingen heeft voor maatregelen als de 1,5 meter en mondkapjes, maar ook ten aanzien van de
werkzaamheid van vaccins. Hij accepteert bijvoorbeeld geen eindpunten – bij vaccins - op basis van
antilichamen, maar uitsluitend klinische eindpunten, wat in veel gevallen het onderzoek onethisch
zou maken (voorbeeld: ebola vaccin).
Zelf was ik als voormalig werker aan het griepvaccin jaloers op de resultaten die uit de fase 3 studies
kwamen van de nu geregistreerde coronavaccins. Verbazend daarom dat Bijl meent dat ze nog
minder effectief zouden zijn dan het griepvaccin (NNV staat voor Number Needed to Vaccinate)
Men moet gemiddeld 100 personen vaccineren om een infectie te voorkomen (geschatte NNV ~ 100).
Deze NNV’s zijn kleiner dan die bereikt worden met griepvaccins, waarvan ik meerdere malen heb
aangegeven dat het zinloze interventies zijn, dat ze niet werken en dat er nog steeds geen bewijs is
Bijl verwijst naar zijn boek (“Griep”), op pag 80 staat daar een NNV van 71. Bijl bedoelt dus, gezien
de tekst, want waarom zou hij anders de griepvaccins erbij halen, dat de NNV voor de corona vaccins
hoger ligt dan voor de griepvaccins.
Het duurde even voordat ik in de gaten had dat dit een idiote redenering is.
De opzet van de fase 3 studies voor de corona vaccins was dat de resultaten zouden worden
geëvalueerd nadat een bepaald aantal proefpersonen zouden zijn geïnfecteerd met corona, zodat
dan met statistische zekerheid een verschil kan worden aangetoond tussen wel- en niet
gevaccineerd.
Stel dat dit aantal infecties, vooraf vastgesteld, 200 is, en de studie 40.000 waarvan 20.000 controle.
Als alle infecties in de controlegroep zitten dan heb je in de berekening van Bijl 20.000/200 = 100
personen nodig om één infectie te voorkomen. Als van die 100 infecties er ook nog eens een aantal
in de vaccin groep zit wordt die 200 nog hoger. Dus zouden die 100 personen ter voorkoming van
één infectie het best mogelijke resultaat zijn.
Betekent dat dan dat de opzet van de studie verkeerd is? Onzin natuurlijk. Die fase 3 studies zijn
beperkt in de tijd, en zijn uitgevoerd in landen met lockdowns. In de praktijk zal de NNV, gerekend
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over bijvoorbeeld een jaar, een stuk lager zijn. Zo niet Bijl, hij denkt eerder dat het veel hoger zal
zijn:
Overigens gelden die NNV’s alleen voor de besproken onderzoeken. Hoe hoog die getallen zijn in
afzonderlijke landen is afhankelijk van hoe vaak die infecties voorkomen, en kunnen vele malen hoger
zijn.
Of maakt hij nu weer dezelfde fout als bij de vergelijking met de griep, en bedoelt hij het
omgekeerde, dat de NNV wel veel lager kan uitvallen?
Als de NNV geen goede maat is voor de effectiviteit, wat dan wel?
Belangrijk bij corona vaccins, evenals influenza vaccins, is in hoeverre ernstige ziekte wordt
voorkomen. Ik maak gebruik van de getallen die Bijl zelf opgeeft:
AstraZeneca: 10 ziekenhuisopnames, alle in de controlegroep
Moderna: 30 ernstige ziektegevallen, alle in de controlegroep (1 overleden)
Pfizer: 10 ernstig, waarvan 1 in de controlegroep.
Voor wat betreft de ernstige bijwerkingen:
AstraZeneca: 84 in de vaccin groep, 91 in de controlegroep
Moderna: 234 in de vaccin groep, 202 in de controlegroep
Pfizer: geen opgave
Waarschijnlijk zijn het deze resultaten waar ook Bijl niet omheen kan (wel weer in tegenspraak met
zijn NNV verhaal)
Kortom, een behoorlijk succesverhaal en dat werd ook zo verwoord in de media maar ook in de
redactionele commentaren van deskundigen. Echter, de drie onderzoeken werden uitgevoerd door de
fabrikanten zelf, zowel het ontwerpen van de opzet als het uitvoeren, als de analyse en het schrijven
van het artikel. Dat maakte mij en andere onafhankelijke onderzoekers al enigszins alert want het is
bekend wat een dergelijke invloed en beïnvloeding doet met de betrouwbaarheid van de uitkomsten
en de conclusies. Die zijn namelijk vertekend in het voordeel van de fabrikanten.
Bijl doet net of de fabrikanten de resultaten naar hun hand kunnen zetten. Zoals de fabricage moet
voldoen aan een groot aantal richtlijnen (GMP, Good Manufacturing Practices), zo geldt dat ook voor
klinisch onderzoek (Good Clinical Practice). Dit wordt zowel intern door kwaliteitsafdelingen
bewaakt, als extern door overheidsinspecties. En dan van studieopzet tot rapportage.
De kwaliteit van de controle door de overheid is wel bepalend natuurlijk, maar voor Europa en de VS
kunnen we daarop vertrouwen.
Ik heb een oud-studiegenoot en ook oud-collega, bij toen Philips-Duphar, Ad van Dooren. Hij heeft
een boek over klinisch onderzoek geschreven, zie
https://www.amazon.com/-/es/AD-VAN-DOOREN/dp/9813223170
De inleiding is gratis op Amazon te lezen, met o.a. historische missers. Bovenstaande heb ik hem
voorgelegd en hij heeft mij een aantal suggesties gegeven. Tot besluit geeft Ad aan:
Bijl's bekende opmerking dat een farmaceut geen onderzoek mag doen naar de eigen producten
miskent de wetenschappelijke integriteit van farmabedrijven, maar ook dat van (onafhankelijke)
registratie autoriteiten, ook van (onafhankelijke) METC's (IEC's/IRB's), en eveneens van vele
artsen/investigators. Als je niet beter weet wie dit zegt, is dit een typisch geval van smaad - en
uiteraard volstrekt onbewezen.
En (naar aanleiding van Bijl’s opmerking dat hij veel meer detail info wil van de studies)
De vragen die Bijl stelt gaan dit jaar niet beantwoord worden, dus hij gaat zichzelf niet laten
vaccineren. Mooi, dat vergroot mijn en jouw kansen om wel (snel) gevaccineerd te worden.
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Corona journaal 29-30 januari 2021
Goed nieuws van het vaccin front, de EMA die het AstraZeneca vaccin goedkeurt, Janssen Vaccines
die de fase 3 gegevens publiceert en Novavax die hetzelfde doet.
Eerst Astra, met commentaar uit de UK.
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-ema-recommending-the-oxfordastrazeneca-covid-19-vaccine-for-authorisation-in-the-eu/
Veel aandacht, zoals te begrijpen, voor de discussie of dit vaccin geschikt is voor ouderen. Dat de
gegevens uit de fase 3 studie voor die ouderen beperkt waren mag niet als een verrassing komen:
“In the preliminary randomised trial data from The Lancet paper, it was stated there “As older age
groups were recruited later than younger age groups, there has been less time for cases to accrue
and as a result, efficacy data in these cohorts are currently limited by the small number of cases, but
additional data will be available in future analyses.”
Daarbij kwam dat de klinische studie in de UK in de zomer werd gehouden, met maar weinig
ziektegevallen. En daarbij komt dan ook nog dat ouderen zich goed aan lockdown maatregelen
houden met als gevolg minder infecties dan in andere leeftijdscategorieën.
Dat ook bij ouderen effect mag worden verwacht blijkt uit
“While in general vaccines are less effective in older people, there is indirect evidence that the AstraZeneca vaccine can be expected to be effective in this age group – evidence of good antibody and Tcell responses, similar in older people to in younger people.
Het ebola vaccin van Janssen is een jaar geleden geregistreerd met een fase 3 studie van 3000
personen, zonder controle-groep. Ik heb al eens deze link genoemd
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zabdeno-epar-productinformation_en.pdf
Registratie is verkregen op basis van het vergelijk van antistoffen en andere immunologische
gegevens (zoals T cellen), vergeleken met -ik dacht- makaken en mensen:
The exact level of protection afforded by the vaccine regimen is unknown.
In the absence of field efficacy data, the protective effect of the vaccine regimen in humans was
inferred by the bridging of immunogenicity in humans to immunogenicity and efficacy data obtained
in non-human primates (immunobridging) (see section 5.1).
Voor de ouderen zullen bij de corona vaccins uiteindelijk ook voldoende gegevens vanuit de praktijk
komen. Maar voor andere risico-groepen, jong en oud, zoals mensen met storing in het
immuunsysteem zullen de lab waarden van het bloed een indicatie zijn of bescherming te
verwachten is. Dubbelblind proeven voor alle typen risicogroepen zoals Bijl vraagt (voor influenza, in
zijn Griep boek) is volkomen belachelijk.
De reacties op de resultaten van het Janssen vaccin waren gemengd, omdat de mRNA vaccins zo
effectief zijn. Ze kunnen niet echt verrassend zijn, het vaccin lijkt sterk op AstraZeneca (en Sputnik),
en dan met 1 prik zo’n resultaat dat vond ik prima. En in deze fase van de pandemie gaat het er niet
zozeer om dat lichte ziektegevallen worden voorkomen, maar dat ziekenhuisopnames niet nodig
zijn. En dat lijkt vrijwel 100% gerealiseerd. En met een tweede prik zal het in de buurt van de mRNA’s
komen denk ik.
Bij Science Media Center zijn ze erg enthousiast
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-johnson-johnson-announcing-that-thesingle-shot-janssen-covid-19-vaccine-candidate-met-primary-endpoints-in-the-interim-analysis-ofits-phase-3-ensemble-trial/
Deze reactie bijvoorbeeld:
“The results of the Johnson & Johnson Single-Shot Janssen COVID-19 Vaccine Candidate announced
today are extremely encouraging.
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“Particular strengths of the study are its size (over 40,000 people), the spread of participants over 8
countries and three continents, and a wide range of ages. It is possible that some people will look at
the overall reported efficacy of 66% in preventing moderate to severe COVID-19 and focus on
comparisons with potentially higher ‘top line’ efficacy reported for some other vaccines. This would
be a mistake. The real headline result is that a single shot vaccine, capable of easy long term storage
and administration provided complete protection against hospitalisation and death. This is important
because the immediate requirement of vaccination globally is to limit deaths as quickly as possible.
While potentially important for all regions, these results are especially encouraging for Africa and
LMIC’s globally where the combination of single shot, ease of storage and protection against multiple
variants is critical.”
En als derde nu Novavax, dat ik maar matig had gevolgd, omdat de EU nog steeds geen doses had
besteld (wel in onderhandeling over in totaal 200 miljoen doses. De UK was ons voor, net als bij
AstraZeneca).
Novavax lijkt op de meer conventionele vaccins, zoals de meeste influenza vaccins, maar dat geldt
alleen voor het eindresultaat, de “spikes” van het corona virus.
De methode waarop die spikes worden verkregen is wel vernieuwend. Het RNA- coderende deel van
de spikes van het corona virus wordt daarbij eerst ingebouwd in het DNA van een virus (baculovirus),
en dat virus infecteert dan een insectencel:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/novavax-covid-19-vaccine.html
Bij Science Media Centre worden de resultaten besproken
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-press-release-from-novavax-announcingthat-they-have-concluded-phase-iii-trials-for-their-covid-19-vaccine-candidate-which-demonstratedan-89-3-efficacy/
Dit vaccin lijkt op dat van Glaxo/Sanofi, dat te weinig effectief was, dus was ik benieuwd naar het
verschil. Dat lijkt te zitten in de formulering
This vaccine uses a novel nanoparticle technology in which the complete spike protein of SARS-CoV-2
is linked to a proprietary adjuvant, Matrix-M, which enhances the immune response. This is a more
traditional approach to vaccine development than the mRNA and viral vector vaccines already
approved: the GSK/Sanofi vaccine also uses a protein/adjuvant approach but failed to show sufficient
immune responses and has been delayed.
Het geheim van de smit lijkt dus het Matrix-M adjuvans te zijn. Er is niet zo heel veel over te vinden,
maar een belangrijk bestanddeel, een saponine, blijkt te komen uit een Chileense boom, de Quillaja
saponaria.
https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/10/single-tree-species-may-hold-keycoronavirus-vaccine/616792/
Een opmerkelijk verhaal. Het aantal bomen in Chili is beperkt en het duurt jaren voordat de
saponinen kan worden geoogst. Ik neem aan dat de VS, die ruim 1 miljard hebben geïnvesteerd in.
Novavax wel gekeken hebben of daar voldoende van kan worden geleverd.
Het schijnt dat AstraZeneca de EU enigszins wil tegemoetkomen met de leveringen, maar dat het
nog niet genoeg is voor de EU.
Van Jep de Bie kreeg ik wat dat betreft een interessante link naar een artikel uit The Guardian:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/29/covid-vaccine-nationalism-row-euuk?CMP=Share_AndroidApp_Other
Stel dat de UK niet verplicht is vaccin af te staan aan de EU, in welke gevallen is er dan toch een
morele verplichting? Een gedachtenexperiment gaat over het hulp bieden aan je buurman, of aan
een vreemde:
One way that philosophers assess ethical principles is by testing them in thought experiments.
Imagine a neighbour asks you for a favour, say to help them move, and a stranger asks you the same.
Would it be immoral to prioritise your neighbour? That doesn’t sound quite right. In fact, the special
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ties you have with your neighbour make helping them seem like a kind of obligation, one you don’t
have towards a stranger. Now imagine a different scenario: your neighbour is again asking for help
with moving, but a stranger is at the same time crying for help, drowning in the lake next to your
house. Here your moral duty is to help the stranger, not your neighbour.
Dit kan ik ook gebruiken voor een vraag die ikzelf heb, wanneer wordt het tijd om arme landen te
helpen? Totdat iedereen hier in Nederland is gevaccineerd? Dit mailde ik naar Jep
Interessant. Ik vond zelf al, als we de risicogroepen hebben ingeënt, en verder de (oudere)
politiemensen, BOA's en zo dat we dan eerst eens moeten kijken hoe het elders in de wereld is
voordat we de twintigers gaan enten.
Nog wat verder uitgewerkt: de weerstand tegen vaccinatie van jongeren zal groter zijn dan de
groepen die nu als eerste aan de beurt zijn. Ik geloof mede daardoor dat groepsimmuniteit niet
haalbaar is. En niet alleen daarom, het virus is te veranderlijk, een eigenschap van RNA virussen zoals
ook influenza. Jammer voor Katan, maar ik zie het er niet van komen dat hij in afzienbare tijd in
“virusvrije” restaurants zal kunnen eten. Hij zal dan toch moeten vertrouwen op zijn eigen, door het
vaccin getrainde, immuunsysteem. Zoals dat nu ook voor de griep geldt (er komt vast een combi met
corona zoals de DTP en BMR voor kinderen.
Ik ben bezig om de vroege influenza vaccin ontwikkelingen in Nederland in kaart te brengen.
Dat in tijden van nood het “ieder voor zich” is, was al wel bekend toen op 16 december 1947 werd
gediscussieerd in de influenza commissie van de Gezondheidsraad over voorbereidingen voor een
influenza pandemie. Hier gaat het welke voorwaarden gesteld kunnen worden aan een producent in
eigen land (Banning was hoofdinspecteur Volksgezondheid, van den Berg DG Volksgezondheid).
De heer BANNING: In tijden van nood kan de staat eventueel de export verbieden. Het ligt n.l. in de
bedoeling in de toekomst vaccin te exporteren.
De heer VAN DEN BERG: Daar hebben we middelen genoeg voor
Omdat tijdens de Spaanse griep van 1918 veel slachtoffers waren gevallen ten gevolge van een
bacteriële pneumonie (achteraf misschien een cytokine storm?) was ook de bestrijding van
bacteriële infecties een belangrijk punt. Aan het woord in dezelfde vergadering prof Mulder (de
onomstreden aanjager van alle acties na de oorlog op het gebied van de influenza profylaxe) die
graag een flinke voorraad penicilline wilde aanleggen omdat import in geval van een pandemie niet
mogelijk zou zijn (in Delft was al een flinke productie opgestart, maar niet genoeg om extra vraag op
te vangen)
De heer MULDER: De penicilline hebben we zeker nodig. De secundaire infecties met staphylococcen
is practisch niet met sulfonamiden te bestrijden. Wil men mensen redden dan zal men penicilline
moeten kunnen gebruiken. Gedurende een epidemie of pandemie zal de vraag naar penicilline enorm
zijn. Ook in Amerika verwacht men dit. Gedurende de pandemie zullen de landen deze middelen niet
exporteren, want de regeringen zullen de grenzen sluiten.
Mulder had net een studiereis naar de VS achter de rug, waar hij ook bezoeken bracht aan influenza
vaccin producenten. Het is Mulder geweest die Philips-van Houten op het influenza spoor heeft
gezet.
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Corona journaal 31 januari – 1 februari 2021
Dat de lockdown maatregelen een zware wissel trekken op “van-alles-en-nog-wat” is wel duidelijk en
al in veel publicaties vermeld. Vaak met de conclusie dat deze maatregelen te zwaar zijn en moeten
worden afgeschaald, zonder daarvan de gevolgen onder ogen te zien. Vanuit de medische hoek
hadden we al de “brandbrief” aan de kamerleden (die ik trouwens niet meer kan vinden op
internet).
Wanneer 4 intensivisten (waarvan 3 van het Radboud UMC) oproepen tot minder maatregelen dan
krijgt dat aandacht natuurlijk
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/31/maatregelen-eisen-te-grote-tol-a4029894
De problemen die de lockdown veroorzaakt voor de samenleving zijn wel bekend, dat onderdeel sla
ik maar over. Dit hebben ze over de ic te melden:
Het liefst zouden we met een camera onze dagen in beeld brengen: de behandeling op de IC is zeer
ingrijpend en duurt vaak lang (minimaal twee tot drie weken). Minder dan de helft van alle 75plussers met Covid-19 overleeft dat verblijf.
Commentaar overbodig voor wie mijn zoektocht naar leeftijd en ic opname heeft gevolgd.
De schrijvers accepteren dat het loslaten van een aantal maatregelen meer besmettingen kan
opleveren:
Als enkele maatregelen loslaten betekent dat er meer mensen besmet raken, ziek worden en de
ziekenhuizen vollopen, dan is een selectiever IC-opnamebeleid nodig.
Even daarvóór hebben de schrijvers aangegeven dat het huidige opnamebeleid kennelijk al aardig
selectief is:
Tot nu toe werd slechts een klein deel van onze bevolking (minder dan 8.000 patiënten) met ernstige
gevolgen van Covid-19 op de IC opgenomen, dankzij de maatregelen en ons huidig selectiebeleid.
(“Vet” van mij).
Als 4 intensivisten met het voorstel komen maatregelen te versoepelen en erkennen dat dat kan
betekenen een meer selectief ic-opnamebeleid, dan verwacht ik meer onderbouwing dan dat 50%
van 75 plus sterft op de ic. Van 90plus was het 100% maar wat zegt dat, dit waren cijfers van het
begin van de pandemie. Hoe ziet het er nu uit? Hoe is nu de leeftijdsverdeling op de ic, en hoe staat
het met de gemiddelde ligduur per leeftijdscategorie? En zo langzamerhand moeten we toch ook
meer weten hoe de verschillende categorieën uit de ic komen.
Op basis daarvan: moeten de triage richtlijnen worden aangescherpt?
Probleem is wel dat je bij exponentiële processen met een scherpere selectie misschien 2 weken
“wint” maar bij een verdubbeling van het aantal gevallen moet je toch weer maatregelen nemen, of
de triage nog weer aanscherpen.
Duitsland heeft een veel hogere ic-capaciteit, maar neemt toch eerder maatregelen dan wij. Maar
Duitsland heeft dan ook Angela Merkel die exponentiële groei wel begrijpt. In Portugal komen ze
daar nu ook achter.
Van de 4 intensivisten zijn er 3 van RadboudUMC, en dezen hebben al 2 keer eerder een opiniestuk
geschreven in de NRC. Het eerste is van 4 juni en heb ik besproken in mijn journaal van 5 juni. Toen
was ik enthousiast over hun verhaal
Het zal niet verbazen als ik dit artikel van enkele ic specialisten (intensivisten) als het beste artikel
van vandaag kies. Opmerkelijk en hoopgevend dat juist zij pleiten om het aantal ic bedden niet
structureel uit te breiden maar een flexibele schil aan te houden. In Nederland kwam “80 plus” al
nauwelijks op de ic terecht, maar uit hun verhaal proef ik dat er nog kritischer gekeken moet
worden voor wie wel en voor wie niet de ic geschikt is. En hun verhaal over preventie is helemaal
klasse.
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/04/intensivisten-radboudumc-inzet-op-meer-ic-capaciteitis-een-verkeerde-reflex-a4001794
Vervolgens kwam in de NRC op 20 december een stuk dat ik op 21-22 december heb genoemd
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/20/de-ic-bedden-zijn-nagenoeg-op-a4024559
Ik was al wat minder enthousiast, net als in het recente artikel ging het over de 75 plussers die 2-3
weken op de ic liggen en in 50% van de gevallen overlijden (NB betekent dit dat jongere patiënten
sneller herstellen?) Ik was toen bang dat het richting Baarsma cs zou gaan, maar het kwam toch nog
goed, zoals ik toen schreef. Dit was het laatste wat ze schreven:
De overheid kon daarom nu niet anders dan aan de noodrem trekken en een harde lockdown
instellen. Neem als burger daarom nu je verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf, je familie en
vrienden, maar ook voor de rest van Nederland en onze verpleegkundigen en andere
zorgprofessionals.
Waarom dan nu dit verhaal, zijn de 4 niet tevreden hoe nu de triage is geregeld? Hier nogmaals de
richtlijn
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad triage thuisbehandeling versus
verwijzen oudere patiënt COVID-19 27112020.pdf
Hebben zij die discussie al in eigen kring gevoerd, en zijn ze niet tevreden met de uitkomst, om daar
nu in de NRC een discussiestuk over te schrijven?
In plaats van losse flodders als de 75 plussers op de ic hadden ze beter hun advies kunnen herhalen
uit de eerste bijdrage (preventie) en dat uit de 2de (laat iedereen zich aan de maatregelen houden)
Er is ook een richtlijn voor als de ic’s overlopen dreigen te worden, zie
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Draaiboek Triage op basis van niet-medische
overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3_COVID-19 versie2.pdf
Ik had al genoemd dat wanneer minder mensen op de ic terecht kunnen, dit betekent dat er grotere
druk komt op reguliere ziekenhuisbedden thuiszorg en andere instellingen. Dat is geen “rocket
science” natuurlijk, en is terug te vinden op pag. 10

Omdat ik heb begrepen dat patiënten nu al soms langer in het ziekenhuis moeten liggen omdat er
geen plaats is in andere instellingen betekent dit een verdere ontwrichting van “gewone”
ziekenhuiszorg, thuiszorg en verpleeghuiszorg (waterbedeffect). Dan wordt het knokken om de
zuurstofcylinders zoals in Manaus.
De afschaling van de reguliere zorg waar de 4 intensivisten het over hebben valt op dit moment
nogal mee, zoals ik (helaas) merk bij een aantal heel recente gevallen in de familiekring.
Het zou niet eerlijk zijn wanneer ik in het recente artikel van de 4 intensivisten ook niet hun
voorstellen ter versoepeling noem
Je kunt hierbij denken aan het opheffen van het verbod op samenkomen in de buitenlucht, op
afstand, in kleine groepen om bijvoorbeeld te sporten en elkaar te ontmoeten.
Dat er wat meer activiteiten buiten zouden kunnen daar ben ik wel met ze eens.
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Verder worden de schrijvers op hun wenken bediend want basisscholen gaan weer open, avondklok
verdwijnt waarschijnlijk en beperkt winkelen is aan de orde.
Grappig is dat van de kant van een hoogleraar psychologie, Denise de Ridder, een stuk verschijnt
waarin ze stelt dat die avondklok eerder ingesteld had moeten worden.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/01/had-die-avondklok-niet-eerder-ingevoerd-moeten-wordena4029996
Maar liefst 80 tot 95 procent van de Nederlanders steunt vrijwel alle maatregelen die de afgelopen
tijd zijn afgekondigd. Met uitzondering van de onnavolgbare regels over bezoek is de steun voor de
gedragsadviezen in de afgelopen maanden zelfs toegenomen. Bovendien wil 68 procent van de
ondervraagden juist strengere regelgeving en is zo’n 60 procent uitgesproken voorstander van een
avondklok.
Van Toine Pieters een aardige link naar een blog van Ton van Helvoort, mede-auteur (met Gerard
van Doornum) van Leeuwenhoek’s legatees en Corona &co.
https://www.shellsandpebbles.com/2020/11/06/corona-zonder-eigenschappen/
Helvoort gaat in op het verschijnsel dat aan het virus persoonlijke eigenschappen worden toegekend
(zoals in de stukjes van Frits Abrahams die regelmatig het virus “spreekt”).
In dit stuk worden 2 schrijvers opgevoerd, Michel Houellebecq en Robert Musil. Van de laatste
noemt Helvoort in zijn blog het boek Der Mann ohne Eigenschaften, 1500 pagina’s, waarvan
Maarten’t Hart heeft gezegd dat het een plotloos boek is waarin iedere lezer rond bladzijde 80 blijft
steken. (Steinz, Gids voor de wereldliteratuur).
Aardige website trouwens, ik kende het niet.
Van Menno van Leeuwen een vrolijke bijdrage, een artikel uit The Guardian, met Cormac de lama.
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/31/in-the-search-for-covid-protection-cormac-theextremely-charismatic-llama-may-hold-a-key?CMP=Share_iOSApp_Other
De lama zou antilichamen hebben die tegen corona zouden werken. Ook in België wordt hieraan
gewerkt
https://vib.be/nl/covid-19-onderzoek-vib
Het artikel in The Guardian is wat breder, gaat in op meer dieren die voor de corona pandemie
worden ingezet, met name de degenkrab, ook wel hoefijzerkrab geheten. Bestanddelen worden
gebruikt in de limulus test, voor de test op pyrogenen (afbraakproducten van bacteriën, pyros=vuur
in het Grieks). Zie daarvoor mijn journaal van 6 juni (met ook een alternatief voor de limulus test).
Huub stuurt me een stuk over Novavax. De resultaten in de UK, gaan de VS die gebruiken voor een
“emergency” toelating?
https://finance.yahoo.com/news/novavax-ceo-uk-data-should-be-used-for-quicker-us-covid-19vaccine-rollout-145332626.html?soc_src=social-sh&soc_trk=ma&guccounter=1
Dat lijkt me niet, de ervaring met AstraZeneca is dat ze willen wachten op de fase tests in de VS.
Huub vraagt zich ook af hoe het komt dat het aantal besmettingen in Israël nog steeds stijgt ondanks
de vaart achter de vaccinaties. Na het zien van de begrafenis van de ultra-orthodoxe rabbi is dat niet
zo’n wonder https://www.nu.nl/285647/video/ultraorthodoxe-joden-negeren-massaal-lockdownbij-uitvaart-rabbijn.html
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Corona journaal 2-4 februari 2021
De presentaties van Jaap van Dissel voor de Tweede Kamer donderdag heb ik gemist, maar deze zijn
wel te vinden. Hier zijn ze
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20210204_technische_briefing_vws_p
resentatie_jaap_v_dissel.pdf
en
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20210204_technische_briefing_vws_p
esentatie_jaap_v_delden.pdf
Ik had het uit de presentaties niet zo meegekregen, maar de boodschap van van Dissel was heel
somber zo begreep ik uit deze NRC bijdrage
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/04/van-dissel-ziet-helemaal-geen-ruimte-voor-versoepelingena4030532
In het meest optimistische scenario blijft de bezetting van de IC’s door het hoge reproductiegetal van
de Britse variant wekenlang op hetzelfde niveau: rond de 700 coronapatiënten – pas in april wordt
een daling ingezet. Daarvoor moeten alle huidige maatregelen worden vastgehouden – inclusief
avondklok en zelfs gesloten basisscholen. Bovendien moet het vaccin dan perfect werken: het moet
niet alleen tegen ziekte beschermen, maar ook verspreiding voorkomen. Als de basisscholen wel
opengaan, loopt het aantal patiënten op de IC begin april op tot 1.000.
Voor het eerst dat van Dissel een visuele “knipoog” heeft:
Ik heb dus zijn verhaal niet gehoord, maar ik neem aan dat
hij hier bedoelt aan te geven dat modellen nooit helemaal
overeenkomen met de werkelijkheid.
Het valt ook niet mee met zo veel geplande en
ongeplande ontwikkelingen, zoals de Britse variant,
toenemen van het aantal gevaccineerden, invloed
avondklok, invloed opening van scholen om maar iets te
noemen.
De Britse variant is dus de grootste boosdoener. Omdat inmiddels een flink deel van de
besmettingen afkomstig zijn van die Britse variant moeten nu de cijfers weer oplopen. Dus met nog
meer belangstelling volg ik die. En wat dat betreft zijn de laatste paar dagen niet positief, er lijkt
inderdaad een eind aan de dalingen te komen en lijkt een stijging onvermijdelijk.
Tijd ook voor wat positiever nieuws, er lijken meer aanwijzingen te komen dat meer tijd nemen
tussen de 2 injecties geen kwaad kan, en zelfs beter kan werken.
In Israël zijn nu een groot aantal inwoners ingeënt met het Pfizer vaccin, ze hebben daar nu veel
vaccin, mede omdat de gegevens gedeeld worden met Pfizer. Er verschijnen effectiviteitsstudies, die
door een Engelse groep zijn geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een pre-print publicatie,
becommentarieerd door Science Media Center.
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-reanalysing-study-of-real-worldpfizer-vaccination-outcomes-after-one-dose-from-israel/
Het blijkt dat er tot 14 dagen na injectie geen bescherming is maar daarna stijgt deze op dag 21 naar
90%. Dit wordt gezien als bewijs dat de UK praktijk om de 2de injectie uit te stellen, gerechtvaardigd
is, de eerste injectie geeft prima bescherming al is nog niet helemaal duidelijk voor hoelang..
Wat hier niet staat, maar wel in het artikel, is dat tot 14 dagen na enting de kans op besmetting in de
groep die de injectie heeft gehad zelfs groter is dan bij niet-gevaccineerden. Dit wordt verklaard
door meer risicovol gedrag, men denkt al beschermd te zijn.
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Ook voor het Astra vaccin komt steeds meer onderbouwing dat een flinke tussentijd tussen eerste
en tweede prik een beter resultaat geeft.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/oxfordvaccin-veel-werkzamer-bij-uitstel-tweedeprik~b139643f/
De basis van het verhaal is een nog niet peer-reviewed artikel in The Lancet, en het is voor mij een in
elk geval extreem lastig te interpreteren verhaal van 37 pagina’s. Daarvan worden de eerste pagina’s
voor een flink deel ingenomen door de namen van de auteurs en hun instituten, het zijn er 77, nooit
zoiets gezien.
Bij Science Media Centre wordt nader ingegaan op het artikel.
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-from-oxford-looking-atimmunogenicity-and-efficacy-of-the-oxford-astrazeneca-vaccine-with-a-3-month-gap-betweendoses-and-looking-at-whether-data-says-anything-about-tran/
Het gaat om een vervolgrapportage van de fase 3 studie die de basis was voor registratie, en er komt
in elk geval bij mij nu meer duidelijkheid over de verwarring die ontstond toen een halve dosis bij de
eerste enting effectiever leek dan de volle dosis.
Het is gebleken dat niet de halve dosis de verklaring is, maar dat die hogere effectiviteit wordt
veroorzaakt door de langere tijd tussen de eerste en tweede prik. Kennelijk was er verwarring
tijdens de studie toen bekend werd dat er een fout was gemaakt (in de analyse van het product, niet
bij de toediening). En waarschijnlijk is er vervolgens een flinke tijd overheen gegaan, voordat men
die tweede prik heeft gegeven.
Ook de referenten bij Science Media Centre blijven met heel wat vragen zitten. Ik kan me voorstellen
dat registratieautoriteiten moeite hebben gehad met de goedkeuring, en dat voorlopig geen groen
licht is gegeven door een aantal landen voor de oudere doelgroep. In Zwitserland wordt het vaccin
helemaal nog niet toegelaten:
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/coronavirusimpfstoff-astrazeneca-weitere-daten-verlangt.html
Het is niet verbazend dat de prima resultaten van het Sputnik vaccin, gepubliceerd in The Lancet de
aandacht heeft getrokken. Zo ook bij Science Media Centre
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-preliminary-efficacy-andsafety-results-from-interim-analysis-of-russian-covid-19-phase-3-vaccine-sputnik-trial/
Waren we te kritisch op de Russische aanpak? Deze commentator vindt van wel
“So despite the earlier misgivings about the way this Russian Sputnik V vaccine was rolled out more
widely – ahead of sufficient Phase 3 trial data – this approach has been justified to some extent now.
“Such pandemic-related vaccine rollout compromises have, to be fair, been adopted in the UK
vaccination programme also – with the extended intervals between 1st/2nd doses, as well as the
approval of the Oxford-AZ vaccine for over 55 yr olds – despite little formal clinical Phase 3 trial data
to support this.
“So we should be more careful about being overly critical about other countries’ vaccine designs/
programmes,
Wel eerlijk dat hier wordt toegegeven dat met het AstraZeneca vaccin in de UK ook een “shortcut”
wordt genomen..
Een factor waarom het Russisch vaccin het zo goed doet is dat bij dit vaccin voor de 2de prik een
ander adenovirus wordt gebruikt, in tegenstelling tot AstraZeneca. ( Janssen is maar 1 prik). De
tweede prik, de “booster” heet dan bij het Russisch vaccin een “heterologe booster” (tegenover de
homologe booster van Astra. Vandaar ook de belangstelling van Astra voor het Russisch vaccin,
zeker ook wanneer er bijvoorbeeld door nieuwe varianten een periodieke hervaccinatie aan zit te
komen. In bovengenoemde link van Science Media Centre:

49

Further clinical trials are urgently needed to understand the best way to combine different vaccine
doses for maximum protection, especially if regular vaccine programs similar to the annual influenza
program become important.
Nu blijkt er in de UK een klinische studie gestart te worden, met het Astra vaccin als eerste en een
ander vaccin als tweede. Welke dat is wordt niet duidelijk uit dit verhaal, maar het zal Pfizer en/of
Moderna zijn, omdat het gaat om vaccins goedgekeurd in de UK:
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-launch-of-covid-19-alternating-dosevaccine-study-heterologous-prime-boost-vaccination-in-the-uk-the-com-cov-study/
Omdat het om dezelfde spike van het virus gaat zou dit effectief kunnen zijn.
Hoewel Nederland, zoals Hongarije, het Sputnik vaccin zou kunnen aankopen zie ik dat hier nog niet
zo snel gebeuren. Dan zal het toch eerst door de EMA moeten worden goedgekeurd.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ineens-lijkt-spoetnik-v-dat-russische-coronavaccinzo-gek-nog-niet-kunnen-wij-dat-ook-bestellen~b6617916/
De fabrikant van Spoetnik heeft op 19 januari een verzoek ingediend tot goedkeuring bij het Europese
Geneesmiddelenbureau (EMA). Die goedkeuring is essentieel, maar kan maanden duren. EUCommissievoorzitter Ursula von der Leyen zei onlangs dat de Russische producenten dan eerst ‘hun
boeken moeten openen en transparantie moeten tonen’. Het gebrek aan transparantie is de
afgelopen maanden nou net de kritiek geweest op Spoetnik V.
De NRC heeft een opmerkelijke kop: In 2020 zou het laagste aantal kankerpatiënten zijn
geconstateerd in 30 jaar
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/03/laagste-aantal-kankerpatienten-in-30-jaar-oorzaak-coronaa4030422
Dit moet een fout zijn, een daling van ca 3% ten opzichte van vorig jaar kan natuurlijk nooit minder
kankerpatiënten hebben opgeleverd dan 30 jaar geleden. Bedoeld is, neem ik aan, dat voor het eerst
in 30 jaar het aantal kankerpatiënten is gedaald.
Niet gek natuurlijk dat dit vooral is bij borst- en darmkanker, de typen waar op wordt gescreend in
bevolkingsonderzoeken.
Bij huidkanker is juist een stijging is te zien. Opmerkelijk, gezien alle verhalen dat patiënten
terughoudend zijn om hun huisarts te bezoeken. Dat mag dan zo zijn voor vage klachten, maar als
men echt ongerust is dan weet men kennelijk de weg naar de huisarts wel te vinden.

Jaap Goudsmit heeft een boek geschreven over de coronacrisis. Ik heb
het net binnen dus het is nog te vroeg om er iets over te zeggen, maar
het ziet er gedegen uit. Het is in elk geval “bij” tot en met december
want hij heeft zijn optreden in het Trefpunt, bij de Domus-dag, erin
verwerkt. De combinatie van de uitstraling van een modern
industrieterrein en het 19de eeuwse interieur van het Trefpunt trof
hem.
Ik kwam dit boek op het spoor door een podcast in de Volkskrant met
Jaap Goudsmit. Bijna 2 uur, daar ben ik niet aan begonnen, hoewel, het
boek doorlezen kost meer tijd…
Voor wie wil luisteren (en een Volkskrant abonnement heeft??):
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/metgroenteman-in-de-kast/42-jaap-goudsmit-viroloog-met-groenteman-inhet-ni
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Corona journaal 5-6 februari 2021
In mijn journaal van 31 januari-1 februari heb ik aandacht besteed aan het stuk in de NRC
geschreven door 4 intensivisten, met hun pleidooi voor versoepeling van de maatregelen.
Dinsdag mocht Touw, één van de 4 aanschuiven bij Op1. Hij wist niet hoe snel hij moest
benadrukken dat naleven van de maatregelen belangrijk is, en dat hij alleen wil dat de scholen
opengaan en wat meer buitenactiviteiten mogelijk zijn. Dat van die maatregelen, en scholen open
stond niet in zijn artikel. Vraag van een gast: ben je niet bang dat het NRC verhaal naleving niet juist
tegengaat? “Daarom zit ik hier ook”, was het antwoord van Touw.
De NRC kreeg een golf van reacties, en de redactie koos een selectie pro en contra
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/02/coronamaatregelen-een-te-grote-tol-en-de-ouderen-enzieken-dan-a4030199
Voor mij de meest relevante bijdrage is van Jan Vandenbroucke, em. hoogleraar klinische
epidemiologie Leiden.
Vervolgens wekken de intensivisten de indruk dat je een epidemie als deze best laaggradig kan laten
voortsudderen, want ze treft toch vooral zwakkeren – en die houden zij dan wel door selectie buiten
hun IC. Dit is een frequente misvatting van personen die epidemieën niet als vakgebied hebben.
Voortijdig loslaten van maatregelen leidt tot cycli van nieuwe uitbraken die hun tol eisen op alle
leeftijden: ‘long-Covid’ bij jongeren en ernstige ziekte bij volkomen gezonde 60-plussers – die dan
weer de IC’s overspoelen. Zij geven aan welke maatregelen ze willen loslaten; wederom valt dat
buiten het vakgebied dat zij werkelijk kennen: geneeskunde bij mensen in een IC, waarin hun
expertise alle vertrouwen waard is.
Het duurde even voordat ook de Volkskrant zich waagde aan de discussie
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wie-leeft-wie-sterft-steeds-meer-artsen-mengenzich-in-die-discussie-nu-de-reguliere-zorg-door-covid-in-het-gedrang-komt~b0517148/
In eerste instantie komen medestanders van de 4 intensivisten aan het woord, inclusief een
verwijzing naar de website van het Artsen Covid Collectief.
Vervolgens komt er wel een plaatje met het verband tussen leeftijd en ziekenhuisopname en ic:

De reactie van Marc Bonten is duidelijk
‘[Ik heb een] dag nagedacht wat die intensivisten nou bedoelen’, twitterde Marc Bonten. Hij is
medisch microbioloog aan het UMC Utrecht en lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat
het kabinet adviseert. ‘Minder ic-bedden voor covid & minder maatregelen. Dus meer infecties &
minder bedden. Oplossing: strengere selectie voor die bedden. Dat is code zwart.’
En code zwart betekent
Code zwart, dat wil zeggen: als er twee patiënten naar de ic moeten, en er is maar één bed, dan gaat
degene die daar naar verwachting het kortst zal liggen. En als die twee patiënten niet van elkaar
verschillen in de ic-dagen die ze naar schatting nodig hebben? Dan wordt er geloot.
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Dit is wel een beetje kort door de bocht, niet alleen de verwachte ligduur, maar ook bijvoorbeeld de
“friability scale” moet worden meegewogen volgens het draaiboek.
Ook in de Volkskrant een bijdrage van Kustaw Bessems, een reactie tegen het verhaal van de 4
intensivisten.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/meer-mensen-aan-corona-laten-sterven-voer-diediscussie-dan-ook-echt~b3d8d6a0/
Alle argumenten die ikzelf al had gemeld komen voorbij, de eerdere column eind december die
pleitte voor een strenge lockdown, dat het juist niet de oudsten zijn op de ic, dat het een
exponentieel proces is als je gaat versoepelen.
Hij start overigens met verwijten aan Huijer, Helsloot en Dupuis dat ook zij geen concrete
alternatieven hebben.
De discussie over ouderen die plaats moeten maken voor de jongeren is mooi getroffen door Frits
Abrahams
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/03/dor-hout-vers-hout-a4030260
Na uitwisseling van alle bekende argumenten zijn “dor hout” en “vers hout” het over één ding eens,
dat de bureaucratie een snelle vaccinatie in de weg staat:
Vers Hout: „Zijn we het gelukkig nog érgens over eens. Maar ik blijf erbij dat de ouderen een stap
terug moeten doen ter wille van de jongeren.”
Dor Hout (zuchtend): „Nu nog niet. Wacht eerst de vaccinaties af. Misschien lossen die het probleem
op. Als er een nieuw virus komt en als de situatie permanent wordt, ja dan…”
Vers Hout: „Dan komen we bij je terug.”
In de zaterdagkranten van de Volkskrant en de NRC gaat de discussie door. Op de voorpagina van de
Volkskrant “Dit doet de langdurige lockdown met ons”, 12 huisartsen uit 12 provincies, en “de ouders
van Pepijn Remmers over het verband tussen de lockdown en de dood van hun zoon”.
Redelijk genuanceerde verhalen, vaak met erkenning dat men ook niet weet hoe het anders moet.
In de zaterdagkrant van de NRC een stuk van 2 Belgen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/05/versoepelen-verergert-de-nevenschade-juist-a4030708
Filosoof Marli Huijer sprak over de psychische ravages van de maatregelen. Ze heeft gelijk, maar
zonder lockdowns en andere maatregelen zou bijna iedereen een vader, moeder of grootouder
hebben gehad die doodging of voor zijn leven vocht in een overrompeld ziekenhuis. Zou dat werkelijk
tot minder stress en verdriet hebben geleid?
De hardnekkigste misvatting in deze crisis, schier even onuitroeibaar als het coronavirus, is het idee
dat gezondheid en economie communicerende vaten zijn, dat beleidsmakers een afweging moeten
maken tussen fysieke en mentale gezondheid. Talloze politici en ook sommige academici (zoals Ira
Helsloot en Marli Huijer) hebben tegen strengere maatregelen gepleit om onze economie en ons
mentaal welzijn te sparen. Maar zodoende geef je het virus vrij spel en zul je uiteindelijk nóg meer
nevenschade veroorzaken.
En
In de zomer vormde zich in elk Europees land een soort ‘versoepelbrigade’, een los genootschap van
mensen die vonden dat we moesten leren leven met het virus, in plaats van die mondmaskers, sociale
bubbels en reisbeperkingen. Eind september heeft het Belgische filiaal van de versoepelbrigade de
Belgische overheid zo stapelgek gekregen om de coronamaatregelen af te zwakken, juist toen de
besmettingscijfers weer in de lift zaten.
Peter vd Voort, hoogleraar UMCGroningen, en lid eerste kamer voor D66 heeft een beter verhaal
dan zijn 4 collega’s, in elk geval gaat hij uit van een relevante groep die op de ic ligt
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/01/druk-op-ic-omlaag-vaccineer-dan-dikke-mannen-van-50eerst-a4030036
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Als Nederland nu met voorrang alle mannen met overgewicht tussen de 50 en 75 jaar zou vaccineren,
ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders, dan zou de druk op de IC’s met zo’n 60 procent afnemen. Dat is
in een maand te realiseren, stelt Peter van der Voort, hoofd intensive care van het UMC Groningen.
Bij Jinek aan tafel zette Van der Voort vorige week zijn redenering uiteen: van alle patiënten die tot
nu toe met corona op de IC’s hebben gelegen, is 72 procent man. En driekwart van de
coronapatiënten op de IC heeft overgewicht, in meer of mindere mate. En de gemiddelde leeftijd is
65.
Van der Voort stelt dat het aantal patiënten met langdurige klachten na een infectie (“long Covid”)
niet zo groot is, maar een briefschrijfster bestrijdt dat
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/04/brieven-a4030426
Mijn indruk is dat het zeldzaam lijkt, omdat er relatief weinig aandacht aan wordt besteed door
politiek en media. Een indicatie van de frequentie geven cijfers van Arbo Unie over het ziekteverzuim
van werkende, dus relatief jonge en gezonde mensen. „Twintig procent houdt na Covid-19
hardnekkige klachten van kortademigheid en vermoeidheid, wat maakt dat ze niet of deels kunnen
werken. De helft van deze mensen is na 200 dagen nog niet volledig hersteld”, zegt Corné Roelen,
bedrijfsarts en hoogleraar Verzuim en Werkfunctioneren op de site van Arbo Unie. Meer aandacht
hiervoor is nodig.
Bij de mRNA vaccins moet het vaccin in spierweefsel (intramusculair) worden gespoten. Bij mensen
met obesitas is dit niet vanzelfsprekend wanneer met de meegeleverde naalden wordt gespoten, zie
de RIVM nieuwsbrief https://www.rivm.nl/sites/default/files/newsletters/101500-1179-99150.html
In een aantal gevallen is deze instructie niet gevolgd en moeten een aantal personen nu een 3de
injectie moeten krijgen.
In mijn vorig journaal had ik een referentie naar een artikel met ruim 75 auteurs, voor mij een
record. Jep de Bie stuurt mij nu een artikel met 5154 auteurs
https://www.nature.com/news/physics-paper-sets-record-with-more-than-5-000-authors-1.17567
Het grootste deel van het artikel wordt ingenomen door de auteurs.
Wanneer alle proefpersonen die aan de fase 3 studies meedoen als auteur worden opgevoerd moet
dit record gemakkelijk gebroken kunnen worden.
Als aanvulling op mijn vorig journaal, het boek van Jaap Goudsmit en zijn podcast (de Volkskrant)
hierbij een link naar de presentaties van de DOMUS dag in december, met daarbij ook de lezing van
Goudsmit
https://tmgn.nl/artikel?id=domus-dag-2020
De komende vorst met sneeuw biedt kans op een leukere tijdsbesteding dan lang het geval is
geweest, zoals dit Ikje in de NRC bewijst https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/04/uitje-a4030430
Door meerdere afzeggingen op mijn werk kon ik vanmorgen zomaar doordeweeks naar de markt.
„Nou”, zeg ik tegen de visboer, „dit uitje naar de markt is wel het hoogtepunt van de week.” Hij
overtroeft mij met een big smile: „Wíj zijn gisteren met het hele gezin naar de tandarts geweest!”
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Corona journaal 7-9 februari 2021
De mededeling dat Zuid-Afrika voorlopig stopt met de uitrol van het Astra vaccin is natuurlijk geen
goed nieuws. De basis is een studie met 2000 proefpersonen met dit vaccin in Zuid-Afrika, waarbij
een effectiviteit van 22% werd gemeten.
Om een en ander op waarde te schatten misschien goed nog eens te kijken waar we op moeten
letten bij klinische proeven, hierbij een overzicht gestuurd door Menno van Leeuwen
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/08/compare-vaccines-effective-trialdata?CMP=Share_iOSApp_Other
Een studie met 2000 proefpersonen is niet voldoende om te onderzoeken of dit vaccin beschermt
tegen een ernstige infectie (ziekenhuisopname en sterfte). Ook niet omdat de gemiddelde leeftijd
van de proefpersonen 31 jaar was.
Dat het Astra vaccin bij de Zuid-Afrikaanse variant minder werkt is niet verrassend, al bij het Janssen
vaccin, gebaseerd op dezelfde techniek werd een mindere effectiviteit gevonden. Alleen is die bij
Astra nog aanzienlijk lager. Nu is het oppassen om de effectiviteit van verschillende vaccins te
vergelijken, tenzij deze beide in dezelfde klinische proef zijn onderzocht.
Wat in dit verband kan meespelen is dat bij de Janssen test het percentage proefpersonen met de
Zuid-Afrikaanse variant lager kan zijn geweest omdat die eerder is uitgevoerd. Ik heb begrepen dat
op dit moment 90% van de infecties in Z-Afrika met de Z-Afrikaanse variant zijn.
Voor de effectiviteit van de mRNA vaccins voor de Z-Afrikaanse variant missen klinische gegevens,
maar voor Pfizer zijn er wel indicaties dat het werkt. Een opmerkelijke studie in Nature Medicine:
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4
Opmerkelijk voor mij dan, ik ben gewend dat je een “wild type” virus toegestuurd krijgt uit ZuidAfrika en Engeland, maar de virussen in deze studie zijn in het lab gemaakt met de spike variaties.
Die virussen worden dan “losgelaten” op serum van proefpersonen die gevaccineerd zijn geweest
met Pfizer vaccin (“convalescent serum”). De resultaten met de Britse variant waren goed, die met
de Zuid-Afrikaanse wisselend. Deze studie is aan de orde gekomen bij bij Science Media Centre:
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-neutralisation-of-mutationspresent-in-the-spike-protein-of-sars-cov-2-variants-by-the-pfizer-vaccine/
De vraag is in hoeverre het in het lab geproduceerde virus representatief is voor het “wild type”, niet
alle spike mutaties waren verwerkt in de lab geproduceerde virussen
“However, we suspect that the effects of these mutations can be influenced by mutations occurring
in other parts of the spike protein, so it will be important to validate these promising findings using
viruses engineered to carry all of the mutations found in each variant.”
Een soortgelijke test maar dan niet met een op het lab aangepast virus maar alleen de spike (als ik
het goed heb) is gerapporteerd in een pre-print die ook is gereviewed door Science Media Centre.
De resultaten zijn vergelijkbaar met die van de eerder genoemde studie:
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-on-neutralisation-of-sars-cov-2viruses-with-variant-spike-proteins-by-convalescent-sera-and-the-pfizer-vaccine/
Voorlopig valt het met de Britse variant wel mee, van Jaap Dik kreeg ik een mail:
Soms is het aardig om eens terug te bladeren.
https://www.ad.nl/politiek/bijna-170-000-nieuwe-besmettingen-per-dag-als-britse-variantnederland-overspoelt~af4ba9b3/
We hadden afgelopen donderdag op 167.772 besmettingen gezeten volgens het model dat op 13
januari werd gepresenteerd. Het waren er 4 duizend. Een factor 40 minder.
De waarde van de modellen zijn zeer beperkt.
Ik mailde terug
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Fouchier en Levie hadden ook al zo hun bedenkingen. En in de UK hebben ze toch ook een flinke
daling. Gelukkig maar....
Ik heb al eerder gemeld dat het een enorm verschil maakt of de R met 0,3 of 0,6 stijgt, en voorlopig
lijkt dat dichter bij de 0,3 dan 0,6 te liggen.
Een grondige analyse van de Britse variant staat in deze pre-print
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.28.21250680v1.full
Opmerkelijk is dat de R in de UK ondanks nu de overheersende Britse variant toch ruim onder de 1 is
gebleven. Hoe kan dat?
This could indicate that the true increase in transmissivity is at the lower end of the available
estimates, or that the increase in transmissivity estimated outside of lockdown cannot be
extrapolated to lockdown, perhaps due to B.1.1.7 responding differently to lockdown measures than
the old variants.
Dat kroketten wegbrengen nog weer wat anders is dan vaccins bezorgen blijkt uit diverse
publicaties, hier het AD
https://www.ad.nl/binnenland/vervoer-vaccins-amateuristisch-uitbesteed-aankrokettenbakker~acc9e1b9/
Wanneer de “cold chain” niet gegarandeerd is dan is het duidelijk.
In mijn journaal van 16 januari had ik ook van Jaap Dik begrepen dat de mRNA vaccins na verdunnen
niet meer vervoerd mogen worden naar andere lokaties (in verband met trillingen).
Vreemd is daarom dat er klachten zijn dat de vaccins teveel door elkaar zijn geschud. Ik heb nog
eens gekeken naar de RIVM richtlijnen
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/COVID-19vaccinatie-bijlage-goed-vaccinbeheer.pdf
Dan is deze eis voor het Pfizer vaccin wel vreemd:
Voor het Pfizer vaccin geldt bijvoorbeeld dat het vaccin alleen getransporteerd mag worden voordat
het verdund is met oplosvloeistof.
De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht of instanties mogen vragen naar een vaccinatiebewijs.
Met vele misten en maren mag dat van de Raad
https://nos.nl/artikel/2367267-gezondheidsraad-vragen-naar-vaccinatiebewijs-alleen-als-het-echtniet-anders-kan.html
Toch lijkt de Gezondheidsraad twijfel te hebben aan de effectiviteit en eerlijkheid van een
vaccinatiebewijs. Het inzetten van een vaccinatiebewijs is vooral zinnig als het virus nog in grote
mate aanwezig is in de maatschappij en er nog geen groepsimmuniteit bereikt is.
Ik was benieuwd of de Gezondheidsraad het over groepsimmuniteit had, voor mij is het de vraag of
we dat ooit bereiken. Het advies van de Gezondheidsraad (samenvatting en advies) is te vinden op
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/02/04/ethische-en-juridischeafwegingen-covid-19-vaccinatie
En dit staat er over groepsimmuniteit
De commissie is van oordeel dat als er nagenoeg geen besmettingen zijn of groepsbescherming is
bereikt, vaccinatiebewijzen minder noodzakelijk zullen zijn om aan de zorgplicht te voldoen
Dat is dus al wat minder stellig, het gebruik van “of”. Mij lijkt groepsbescherming niet realistisch, en
ook Goudsmit geeft dat aan in zijn boek. En als alle risicogroepen de kans hebben gekregen zich te
vaccineren lijken de vaccinatiebewijzen mij niet nodig.
En wanneer dat moment nog niet is aangebroken acht de Gezondheidsraad die vaccinatiebewijzen
ook niet wenselijk, omdat het niet eerlijk is het om sommige mensen wel bepaalde vrijheden toe te
kennen, maar anderen niet (die anderen zullen dan voornamelijk de jongeren zijn).
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Wanneer andere landen een vaccinatiebewijs voor toegang eisen dan is het onvermijdelijk maar een
sneltest bij binnenkomst gevolgd door eventuele quarantaine lijkt me een betere optie. Vooral ook
omdat het niet is uitgesloten dat ook na een vaccin iemand nog besmettelijk kan zijn.
In het rapport van de Gezondheidsraad de interventieladder, van de Nuffield Council on Bioethics
(2007, links) met daarnaast bijbehorende beleidsinterventies om de vaccinatiegraad te bevorderen.
Met aan top de ultieme maatregel, vaccinatiedwang

Zaterdag werd in het Trefpunt Urk het “vaccinatiedebat in de Biblebelt” georganiseerd, onder
voorzitterschap van de broer van Mart van Lieburg, Fred van Lieburg. Ook Mart hield hier een
voordracht, de medisch-historische context van het vaccinatiedebat. Rode draad in zijn voordracht,
de selectieve aanhaling door de tegenstanders van vaccinatie van oude bronnen, zoals bij Abraham
Capadose, een joods arts die pas na zijn bekering tot het christendom zich tegen de vaccinatie
keerde.
Alle voordrachten zijn hier te vinden:
https://tmgn.nl/artikel?id=vaccinatiedebat-biblebelt
Enkele punten uit de lezingen:
Helma Ruijs werkt bij het RIVM, en is gepromoveerd op de vaccinatiegraad in orthodoxe kring.
De vaccinatiegraad hangt sterk af van het kerkgenootschap: de PKN (Protestantse Kerken in
Nederland) met een vaccinatiegraad die overeenkomt met het Nederlands gemiddelde tot de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland met ca 10%.
Hoewel het al dan niet vaccineren binnen de kerken geen leerstellig onderwerp is (je wordt dus niet
verwijderd uit de kerk) is er zeker sprake van groepsdruk, zo werd wel duidelijk tijdens het
kringgesprek met 6 artsen, meest huisartsen uit de Biblebelt. Een inentingsgroepssessie kan dan een
belemmering zijn, en de mogelijkheid om tijdens een consult een injectie te krijgen een uitkomst.
Duidelijk is dat uit orthodoxe hoek er geen steun is voor een vaccinatiebewijs. Opvallend wel dat een
vaccinatiebewijs (mazelen) voor kinderopvang niet als een probleem wordt gezien omdat jonge
kinderen thuis worden gehouden.
Indrukwekkend bij het gesprek met de artsen was het verhaal van de kinderarts uit Zwolle die nog
betrokken is geweest bij de Staphorst polio uitbraak. Ik moest denken aan de uitzending van
“Andere Tijden” over dit onderwerp: https://www.vpro.nl/speel~NPS_1069930~polio-in-staphorst1971-andere-tijden~.html
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Corona journaal 10-11 februari 2021
Door de winterse omstandigheden, waarbij zondag alle GGD’s gesloten waren voor testen, wordt
het lastiger om te zien of de Britse variant echt voor problemen gaat zorgen. Het lijkt tot nu toe mee
te vallen.
Vanaf Bonaire houdt broer Huub de situatie in Nederland en met name Twente in de gaten, en het
lijkt erop dat Twente zeker nog geen 2/3 Britse variant heeft
https://www.tubantia.nl/enschede/grote-regionale-verschillen-britse-variant-in-twente-11-procentniet-eens-het-minst~a4e29eb6/
Naast het RIVM test ook Erasmus MC in combinatie met 8 regionale labs, waarvan 1 in Twente:
De uitslag voor de regio Twente is de eerste die bekend is geworden. Van de duizend besmette
mensen bleken in weken 4 en 5 elf procent de Britse variant te hebben. Uitslagen van andere regio’s
zullen binnenkort volgen. Onderzoek van Erasmus en het RIVM komen tot dezelfde conclusie: er zijn
grote regionale verschillen.
Na de Britse en de Zuid-Afrikaanse kan de Braziliaanse variant er ook nog wel bij, die trouwens uit 2
typen blijkt te bestaan. Ook in Nederland nu gesignaleerd
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/voor-het-eerst-ook-braziliaanse-coronamutatie-ontdekt-bijiemand-in-nederland-die-niet-in-brazilie-is-geweest/
Vanuit Brazilië een artikel in The Lancet, waarin wordt ingegaan wat de mogelijke verklaring kan zijn
dat in Manaus, waar 76% van de bevolking antilichamen tegen corona zou hebben, nu toch weer een
heftige golf rondwaart
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00183-5/fulltext
In dit artikel worden 4 mogelijke verklaringen gegeven
1. De gerapporteerde 76% is (veel) te hoog. Daar zijn wel aanwijzingen voor, eerder onderzoek
gaf een duidelijk lager percentage, en in de tussentijd waren er weinig besmettingen
2. De antilichamen zijn zó ver teruggezakt dat een 2de infectie mogelijk werd. (Niet
waarschijnlijk, na een infectie zou je enkele jaren beschermd moeten zijn zo is de ervaring
met andere corona virussen)
3. De Braziliaanse variant is zó afwijkend dat een doorgemaakte infectie met het eerste type
virus geen bescherming biedt
4. De besmettelijkheid (R) is zó groot, dat de groepsimmuniteit pas bij veel hogere percentages
wordt bereikt.
Conclusie is dat waarschijnlijk meerdere factoren een rol spelen, en dat meer onderzoek nodig is.
Peter Wittop Koning stuurt me een mail, bij het begin krijg ik de indruk dat de GGD een veeg uit de
pan krijgt maar het blijkt allemaal toch goed te komen:
Misschien wil je de ervaring van mijn zwager (85) hebben voor je Journaal:
Vorige week dinsdag kreeg hij een brief van het RIVM. Daarin zat een uitnodiging voor een
vaccinatie. Nou maakt hij regelmatig zijn post niet open, dus toen ik donderdag daar langs kwam,
keek ik even of ik een stapeltje post tegen kwam. Inderdaad. Een duidelijk verhaal met een
telefoonnummer wat je kon bellen voor een afspraak, en een vragen lijst. Direct gebeld. Duurde zeker
een halfuur voordat we contact hadden. Een vriendelijke dame aan de lijn. Ja, geduld alsjeblieft,
want het systeem is ontzettend traag. Ik heb haar voorgesteld Rouvoet zelf maar eens achter het
scherm te zetten. Kon maandag een afspraak maken in Bussum voor de eerste prik. Tweede op 8
maart in Huizen.
Toch zaterdag even langs gereden om te zien of er geparkeerd kon worden e.d.. Zag er goed uit.
Maandagochtend vroeg met mijn 4x4 door de sneeuw van Weesp naar Bussum. Stonden wat
gestrande voertuigen langs de weg, maar gelukkig hadden we de tijd genomen.
Bij de GGD keurig geregeld. Een parkeerwacht ontving, en zond de patiënten via een speciale ingang
naar binnen. Ik kon buiten in de auto wachten. Ging bijzonder vlot. In een kwartier stond hij weer op
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de stoep.
Kijken of het over drie weken in Huizen ook zo goed geregeld is.
Van Gerben de Boer kreeg ik de link naar de nieuwe productiefaciliteit van BioNTech in Marburg
https://www.biopharma-reporter.com/Article/2021/02/10/BioNTech-starts-production-at-MarburgCOVID-19-vaccine-site
Het blijkt te gaan om een productiefaciliteit van Novartis, daarvoor heette het Behring Werke, Die
laatste ken ik van het griepvaccin, als ik me goed herinner had Duphar daar een samenwerking mee.
Het gaat nu om de productie van mRNA en de formulering in nano-partikels, het afvullen vindt
elders plaats. Er moeten eerst een aantal testbatches worden gemaakt (validatie van het
productieproces), dus voordat ze voor de markt kunnen produceren en batches gereed zijn duurt
het nog wel even
Van Peter Toll het bericht dat 2 antilichamen van Lilly door de FDA zijn goedgekeurd (EUA:
Emergency Use Authorization).
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fdaauthorizes-monoclonal-antibodies-treatment-covid-19-0
Het zijn MAB’s, monoklonale antilichamen met weer moeilijke namen
In a clinical trial of patients with COVID-19 at high risk for disease progression, a single intravenous
infusion of bamlanivimab and etesevimab administered together significantly reduced COVID-19related hospitalization and death during 29 days of follow-up compared to placebo. The safety and
effectiveness of this investigational therapy for use in the treatment of COVID-19 continue to be
evaluated.
Ze moeten dus samen worden toegediend.
Deze goedkeuring komt na die van Regeneron, dit bedrijf heeft ook een EUA voor 2 monoklonale
antilichamen, en is bekend geworden door de behandeling van Trump. De namen van deze 2 zijn
casirivimab en imdevimab.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fdaauthorizes-monoclonal-antibodies-treatment-covid-19
Probleem met deze middelen is dat ze in een vroeg stadium moeten worden gegeven. En omdat
deze middelen erg zullen zijn, zal dat voor brede toepassing een probleem zijn.
Casirivimab and imdevimab are not authorized for patients who are hospitalized due to COVID-19 or
require oxygen therapy due to COVID-19. A benefit of casirivimab and imdevimab treatment has not
been shown in patients hospitalized due to COVID-19.
Ook van Peter Toll het ANP bericht dat de trage vaccinatie veel geld kost:
https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-100221-086/Trage-vaccinatie-kost-Nederland-veel-geld.aspx
Van neef Jacob kreeg ik een artikel toegestuurd uit De Ingenieur van februari. Het gaat om een snelle
test die direct het RNA in stukjes knipt en test of er corona in het spel is. Dit in tegenstelling tot de
PCR test, waarbij het virus RNA eerst in DNA moet worden omgezet, en vervolgens stapsgewijs moet
worden vermenigvuldigd. Van het artikel uit de Ingenieur kan ik geen link sturen, wel van deze
https://www.fiercebiotech.com/medtech/pairing-crispr-a-smartphone-camera-covid-19-test-findsresults-30-minutes
Het boek van Jaap Goudsmit heeft heel wat publiciteit gekregen, hij is op “road show”, bijvoorbeeld
in de NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/10/het-is-crisis-handel-daar-ook-naar-en-vaccineer-a4031269
en Buitenhof
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https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_VPRO_16429111~jaap-goudsmitvaccinatiebeleid~.html
en Op1
https://www.npostart.nl/jaap-goudsmit-denkt-dat-de-samenleving-open-kan-als-alle-zestigplusserszijn-gevaccineerd/10-02-2021/POMS_BV_16432492
Hier en daar met wat accentverschillen (bijvoorbeeld bij Buitenhof veel aandacht voor preventie)
maar met constanten wat betreft het sneller vaccineren van ouderen, zonder de tweede injectie in
reserve te houden, en meer gebruik van sneltesten ook voor thuisgebruik.
Een tweede injectie kan (veel) later en met elk willekeurig ander vaccin volgens Goudsmit, dat lijkt
me wat kort door de bocht. Of de mRNA vaccins gelijkwaardig zijn aan de “adeno” vaccins lijkt me
niet. Het ziet ernaar uit dat de mRNA vaccins superieur zijn.
Kan zijn dat zijn Crucell (Janssen) achtergrond meespeelt. Vond ik ook in zijn boek, op pag 166 noemt
hij een hele serie wetenschappers die aan de basis stonden van doorbraken op gebied van tests
zoals de PCR en vaccins. Als je dan wel Lex van der Eb (Crucell) noemt voor de cellijn voor
adenovirussen, maar niemand uit de mRNA hoek, met daarbij vrijwel zeker Nobelprijs winnaars dan
lijkt hij die mRNA techniek te onderschatten.
Ook de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten van het corona virus onderschat hij mogelijk,
wanneer hij stelt dat alle vaccins in elk geval ernstige corona ziektegevallen voorkomt. Daar is voor
zover ik weet nog geen bewijs voor.
Nu ik toch met kritiek kom: Hij vergelijkt de jaren 80, waarin hij de HIV test ontwikkelde, met de
problemen met de PCR test in de beginperiode. Hij vond dat de testontwikkeling traag op gang
kwam, wat ik niet begrijp want dat was juist een heel snelle ontwikkeling (hij had Drosten daarbij
ook wel mogen noemen). Het probleem was dat opeens een enorme vraag naar de PCR test kwam.
Jan Nassy berichtte mij dat hij bezig is met het schrijven van een recensie van het boek van
Goudsmit. Komt op de website van de NVMG, de Nederlandse Vereniging voor Medische
Geschiedenis.
De WHO missie in China, met oa Marion Koopmans heeft het niet gemakkelijk gehad
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/09/china-weet-voorlopig-buiten-schot-te-blijven-in-whoonderzoek-a4031112
en nu komen er zelfs hypotheses dat het virus buiten China is ontstaan. Dan komt deze Franse studie
gestuurd door Menno van Leeuwen ook niet slecht uit
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-020-00716-2
Using serum samples routinely collected in 9144 adults from a French general population-based
cohort, we identified 353 participants with a positive anti-SARS-CoV-2 IgG test, among whom 13
were sampled between November 2019 and January 2020 and were confirmed by neutralizing
antibodies testing. Investigations in 11 of these participants revealed experience of symptoms
possibly related to a SARS-CoV-2 infection or situations at risk of potential SARS-CoV-2 exposure. This
suggests early circulation of SARS-CoV-2 in Europe.
Van Huub een melding dat in Drente de eerste lijn dexamethason gaat gebruiken.
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/167334/Commissie-keurt-coronabehandeling-Drentsehuisartsen-goed
De Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek (BEBO) heeft een go gegeven voor de werkwijze, die
Scherpenisse en De Vijlder in samenwerking met Huisartsenzorg Drenthe, onderzoeksbureau GPRI en
het UMCG hebben ontwikkeld. "We zijn in Valthermond al met de behandeling gestart. Al onze
coronapatiënten zijn opgeknapt zonder een stap in het ziekenhuis te hebben gezet. Met dit akkoord,
kunnen we verder onderzoeken hoe dit protocol uitgerold kan worden in Nederland", vertelt
Scherpenisse hoopvol.
In eerste instantie wordt de proef nu uitgebreid met 50 patiënten en als dat goed loopt, naar 750.
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Corona journaal 12-14 februari 2021
Emelie, 8 jaar, dochter van Astrid en Per in Zweden heeft koorts en wat keelpijn. Positief getest op
corona, dus moet het hele gezin in elk geval 1 week in quarantaine. Als kleine kinderen weinig
besmettelijk zijn, ook als ze een infectie hebben, dan zou dit goed moeten aflopen. Ze is de eerste in
de familie.
CureVac heeft aangekondigd dat de fase 3 studie nog tijdens de duur van de studie door de EMA zal
worden bekeken zodat de goedkeuring snel kan verlopen. Tijd om dit vaccin wat nader te bekijken
https://www.curevac.com/en/covid-19/
Vroeg in 2020 kwam CureVac in de belangstelling omdat Trump het bedrijf wilde kopen. Het is
evenals Moderna en Pfizer een mRNA vaccin.
Er is een Nederlands tintje, want het mRNA wordt geproduceerd in Amsterdam door Wacker
Biotech. Ik wist niet van het bestaan van dit bedrijf, maar het blijkt in 2018 van SynCo Biopartners
overgenomen te hebben.
CureVac heeft ook een samenwerkingsverband met Bayer en daar is sinds een week GSK
bijgekomen. De EU heeft 225 miljoen doses besteld met optie voor nog eens 180 miljoen. Positief is
dat dit vaccin 3 maand houdbaar is bij koelkasttemperatuur.
Ik heb naar meer bijzonderheden gezocht, bijvoorbeeld hoe ze mRNA maken, en de nanopartikels,
maar ik kon niets vinden.
In de NRC een overzicht wat er allemaal mis kan gaan bij de “upscaling” van een paar duizend doses
naar honderden miljoenen.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/11/opschalen-dat-gaat-zomaar-niet-a4031531
Voor mij is het altijd nog verbazend dat in minder dan 1 jaar het mogelijk is geweest een vaccin te
ontwikkelen en al in zulke grote hoeveelheden te produceren.
Voor het kweekproces geldt
Opschalen is een kwestie van maatwerk en trial and error. Een klein verschil in bijvoorbeeld
temperatuur, luchtvochtigheid of stroming in het vat kan ervoor zorgen dat de opbrengst tegenvalt
of onder de maat is. De hele vatinhoud, batch in jargon, moet in dat laatste geval dan worden
afgeschreven.
Daar mag een infectie door een bacterie of ander virus ook nog wel bij.
Andere problemen zijn de beschikbaarheid van grondstoffen (zoals de bestanddelen van de
nanopartikels, bij de mRNA vaccins, en de schaarste aan afvulcapaciteit. Wat dit laatste betreft
worden andere bedrijven ingeschakeld, dat moet redelijk goed te doen zijn.
Een verhaal apart worden de spuiten en injectienaalden omdat voor de Pfizer vaccins het belangrijk
is zoveel mogelijk doses uit 1 flacon te halen. Zelfs 7 doses zijn mogelijk met speciale naalden.
Wanneer Nederland zou menen dat de bedrijven te weinig doen om de productie op te voeren zijn
dwanglicenties mogelijk
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-zetten-we-geen-dwanglicenties-in-tegende-vaccin-farmaceuten~b24f2588/
Maar een realistische optie is dat niet (als er al sprake is van nalatigheid)
Het maakt de inzet van een dwanglicentie sowieso kansloos, denkt ook Marcel Canoy, hoogleraar
gezondheidseconomie aan de VU. ‘Ik snap wel dat politici hoteldebotel worden, omdat ze een
dwanglicentie in de wetgeving hebben, maar uiteindelijk is de inzet ervan onderhevig aan een
juridische toets.’
Een rechter, zegt Canoy, zal een dwangbesluit toetsen op een deugdelijke onderbouwing. ‘En er is
geen mededingsautoriteit ter wereld die nu een zaak kan beginnen om buitensporige prijzen.’
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Van Gerben de Boer had ik al een Biopharma reporter artikel gekregen, hij stuurt nu een “special
edition”:
https://m.marketing1.william-reed.com/nl/jsp/m.jsp?c=ya014v3r6b+IQ306Tf52MWVj%2FQXvLMBN
ik pak er deze uit
https://www.biopharma-reporter.com/Article/2021/02/10/Innovators-investing-in-new-injectabledevices-to-speed-vaccination-campaigns
Becton Dickinson investeert veel geld in productiecapaciteit in voorgevulde wegwerpspuiten (PFS,
pre-filled syringes). Ik zie de mRNA vaccins (diepvries) nog niet in die voorgevulde spuiten, maar als
de pandemie voorbij is zullen de ontwikkelingen zodanig zijn dat dat niet meer nodig is (zoals
CureVac)
Bij het EK vaccineren begint Nederland met een inhaalrace
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-loopt-in-op-andere-europese-landendoor-hoog-vaccinatietempo~b2a0d53b/
We zijn inmiddels o.a. Frankrijk voorbij, en
De afgelopen week wist Nederland in de EU ook in verhouding nagenoeg de meeste vaccins toe te
dienen. Alleen het kleine Malta en Slowakije prikten iets meer.
Krijgt dit nu minder aandacht dan toen we zo ongeveer als laatste begonnen waren?
Overigens wordt het interessanter te weten hoeveel mensen een eerste en/of tweede prik hebben
gehad, dan dat het totaal aantal doses wordt gerapporteerd, zoals nu. In het meest extreme geval
kan daar een factor 2 tussen zitten.
Huub stuurt een filmpje hoe ze het in Israël aanpakken
https://edition.cnn.com/videos/world/2021/02/11/israel-coronavirus-vaccine-distribution-centerkiley-pkg-intl-ldn-vpx.cnn
Het blijkt te helpen
https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-latest-israeli-data-proves-vaccines-work-01percent-infected-658769
Het heeft geen zin hoge doses vitamine C en zink te nemen bij een corona infectie
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776305
Het wachten is nog op goede studies voor vitamine D en ook ivermectine, er zijn hardnekkige
berichten dat die wel zouden helpen.
Tocilizumab heeft wel enig effect, blijkt nu ook uit een grote studie
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-recovery-trial-reporting-thattocilizumab-reduces-deaths-in-patients-hospitalised-with-covid-19/
Ik had het al een paar keer genoemd, er waren aanwijzingen dat het wat deed, maar een echte
game-changer is het toch niet
“The magnitude of benefit is not startling but is clinically important, with a reduction in deaths from
33% to 29%. The large size of the trial, and the careful way this trial has been conducted, lends
confidence to this assertion of benefit in patients who are very ill.
Komt bij dat het erg duur is.
In het Pharmaceutisch Weekblad van deze week, in de rubriek “Herexamen” een vraag over het
Pfizer vaccin
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Het juiste antwoord staat onderaan dit journaal.
Met 0,45 ml concentraat en 1,8 ml toevoeging heb je 2,25 ml, daaruit kan theoretisch tot 7 doses
uitgehaald worden maar dan heb je speciale naalden nodig waar nu tekort aan is. Restjes mengen
mag niet van het RIVM.
In Engeland is een debat gestart in hoeverre men moet gaan met vaccineren, totdat het weer
“business as usual” is
https://www.ft.com/content/100df7f6-d79c-4382-9e39-d7f3e859bae5
Het omslagpunt lijkt bij 50 jaar te zijn: wanneer iedereen boven de 50 in de gelegenheid is geweest
om een vaccin te krijgen, dan komt de discussie of je de economie weer open kunt gooien. Daar
komt een ethisch punt bij, kun je doorgaan met jongeren vaccineren als de rest van de wereld nog
niet de risicogroep heeft kunnen vaccineren.
Het zal me niet verbazen dat we deze discussie over een tijdje ook in ons eigen land krijgen. Er zijn
nu al hele volksstammen die de zaak open willen gooien….
Wie in groepsimmuniteit gelooft, zal tegen zijn, wie dat niet haalbaar acht, zal meer geneigd zijn
mee te gaan met het idee om, nadat de risicogroepen zijn gevaccineerd, de lockdown maatregelen
op te heffen.
In de Volkskrant een artikel over de problemen met de sneltests, van Maarten Keulemans.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/van-antigeen-tot-sabbelwat-hier-zijn-desupersneltests-die-lang-op-zich-lieten-wachten~b8b74b3e/
Als eerste wordt de blaastest genoemd die en paar dagen later in elk geval tijdelijk is gestopt
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5214482/ggd-stopt-tijdelijk-metcoronablaastest-na-foute-testresultaten
Ook de andere tests hebben zo hun problemen, het minst nog de LAMP test maar die is ongeschikt
als thuistest. Dus de oproep van Jaap Goudsmit om de sneltests breder in te zetten is nog niet zo
eenvoudig.
Hierbij het antwoord op het “herexamen”
Het juiste antwoord is: als antivriesmiddel
Sucrose is een zogenaamd cryoprotectans (antivries). Het is een stof die bij het invriezen van het
vaccin verhindert dat grote ijskristallen ontstaan. Doordat grote kristallen bij verdere
temperatuurverlaging verhoudingsgewijs sterk krimpen, kunnen die de lipide nanodeeltjes in het
ingevroren vaccin beschadigen.
Sucrose heeft geen emulgerende eigenschappen (c onjuist). Ook aan de pH draagt sucrose niet bij;
suikers zijn neutrale verbindingen (d onjuist). De osmolaliteit van het vaccin wordt voor een
belangrijk deel bepaald door in het vaccin aanwezige bufferzouten en het toegevoegde NaCl 0,9% (a
onjuist).
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Corona journaal 15-17 februari 2021
Omdat ieder wel de afloop van het juridisch steekspel rond de avondklok kent, dinsdag, dacht ik dat
ik er hier wel niet uitgebreid op hoef in te gaan, maar er zitten zoveel kanten aan de zaak dat ik het
ook voor mezelf probeer op een rij te krijgen. De Volkskrant heeft de chronologie
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-werd-de-dag-een-race-tegen-en-voor-deavondklok~bbb8a26b/
Voor mij een nieuwe figuur is Pols, een jurist, betrokken bij viruswaanzin maar niet de advocaat (Pols
staat niet ingeschreven).
De spoedprocedure kon rechtstreeks op TV worden gevolgd en dat heb ik ook gedaan, het was zoals
de Volkskrant meldt, een klucht. Waar te beginnen? Eerst maar de juridische aspecten
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-het-met-de-avondklok-ook-afloopt-hetcoronabeleid-heeft-er-een-forse-deuk-bij~bb30cda5/
Kan er sprake zijn van een spoedeisende situatie als al maanden over die situatie wordt
gespeculeerd, en de Tweede Kamer zelfs nog de tijd heeft om er uitgebreid over te debatteren?
Het antwoord van de rechtbank in Den Haag – een overtuigd néé – leidde dinsdag tot de
onmiddellijke afschaffing van de avondklok, en een blamage voor het demissionaire kabinet.
Bij Op1 dinsdag zaten voor- en tegenstanders van de avondklok bij elkaar aan tafel, inclusief het duo
Engel en Pols.
Voor mij de beste bijdrage kwam van SGP voorman van der Staay, die in de Tweede Kamer tegen de
Avondklok had gestemd, dus begrip kon opbrengen voor de rechterlijke uitspraak, maar zich ook kon
voorstellen dat in kort geding de rechter de afschaffing van de Avondklok uitstelde tot na het hoger
beroep.
Ook aan tafel zat een staatsrechtgeleerde, Brouwer, die de uitspraak van de rechter onbegrijpelijk
vond, deze had zich moeten beperken tot een “marginale toetsing”.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marginale_toetsing
Hij noemde dit omdat de rechter niet alleen juridische argumenten had aangevoerd om de
avondklok af te wijzen maar ook inhoudelijke. De oorspronkelijke schattingen van het aantal
besmettingen vanwege de Britse variant waren aan de wel erg hoge kant. Daar had de rechter zich
niet over moeten uitspreken. Brouwer had ook juridische argumenten waarom deze avondklok toch
op de juiste wijze was ingevoerd: dat de Tweede Kamer is geconsulteerd en akkoord was vond hij
juist sterk. De Staat had redelijk gehandeld volgens hem, en dat is bepalend bij een marginale
toetsing.
Hoewel ik me kan voorstellen dat het juridisch argument zwaar heeft gewogen bij de uitspraak,
begrijp ik toch niet goed dat de rechter de afschaffing met onmiddellijke ingang wilde laten ingaan.
Toen Willem Engel riep dat die avond dan nog een staartje van het carnaval kon worden gevierd, zal
dat de rechter toch te denken hebben gegeven. En stond voor mij de uitslag van de spoedprocedure
vast.
In het buitenland zijn er ook juridische procedures tegen de avondklok aangespannen, zonder een
resultaat dat in de buurt komt van Nederland.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/16/tegenstanders-van-de-avondklok-kregen-nog-vrijwelnergens-hun-zin-a4031988
Frankrijk heeft een avondklok vanaf 18 uur tot 6 uur. Een deelstaat in Duitsland heeft weliswaar een
verbod ingesteld, maar….
Maar er is een aanzienlijk verschil met het Nederlandse vonnis: de avondklok in Badem-Württemberg
hoefde niet per direct opgeheven te worden, daar mochten de deelstaatautoreiten nog bijna een
week over doen. En Baden-Württemburg was een van de weinige deelstaten waar überhaupt een
avondklok was ingevoerd.
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Naast de juridische argumenten ging de rechter bij de uitspraak dinsdagmorgen ook inhoudelijk in:
was de situatie nu werkelijk zo ernstig als de Staat het voorstelde.
In de Volkskrant een reconstructie hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-golf-van-170-duizend-besmettingen-per-dag-dieniet-kwam~b6bda4fc/
Cruciaal daarbij is de aanname hoe besmettelijk de Britse variant zou zijn. Een paar tiende verschil in
de R maakt heel wat uit

Bij de spoedprocedure dinsdagavond mocht van Dissel nog eens uitleggen hoe de modellen werken.
Vanuit Viruswaarheid kwam het verwijt dat de modellen al een jaar lang totaal niet klopten. Van
Dissel kwam met een mooie vergelijking met de weersvoorspelling: op korte termijn redelijk zeker
maar hoe verder in de toekomst, hoe groter de onzekerheid. Daar had hij nog aan kunnen
toevoegen dat het weer niet te beïnvloeden is, terwijl dat bij het reproductiegetal juist wel het geval
is. De preventieparadox van Lubach, zie hieronder.
Een ander verwijt was dat er geen bewijs is dat de avondklok werkt, omdat ook het bezoek tot 1
persoon is beperkt. Overigens werd gesteld dat er ook geen “wetenschappelijk” bewijs is voor de 1,5
meter en mondkapjes. Dit argument ken ik nog van o.a. Dick Bijl en de kritische artsen. Het zo
langzamerhand bekende antwoord van van Dissel: inderdaad moeilijk om per maatregel exact het
effect vast te stellen, in combinatie werken ze.
Toen de rechter de conclusie had getrokken dat modellen nooit exact kunnen voorspellen wat er
gaat gebeuren, en er geen exact getal is te hangen aan de avondklok mocht (of moest) van Dissel
weer vertrekken en kapte ze snel Viruswaarheid af die van Dissel vragen wilde stellen.
Uiteindelijk ging ze in haar uitspraak helemaal niet in of de avondklok nu wel of niet effectief en
nodig is, maar was het mogelijke jojo effect (avondklok-geen avondklok-weer avondklok (na hoger
beroep) dat haar deed besluiten de oorspronkelijke uitspraak aan te houden en het hoger beroep af
te wachten.
Tijdens zijn aanwezigheid bij Op1 deed Engel een hele serie uitspraken waar een fact-checker
oververhit van zou worden, zoals de bewering dat de ic’s nooit vol hebben gezeten, dat 2/3 van de
bevolking tegen de avondklok is, dat vaccins als fase 3 proef nu op de bevolking worden losgelaten,
en dat het virus afkomstig is uit een laboratorium.
In de NRC een achtergrondverhaal over de motieven achter de beweging van Willem Engel
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/16/de-familie-engel-gaat-altijd-voorop-in-de-strijd-tegen-deoverheid-a4032045
Gaat dit nog over corona? Al lang niet meer. Engel strijdt tegen hogere machten. Tegen „techreuzen”
en „de WHO” die corona zouden gebruiken om de wereldbevolking onder controle te krijgen. Ook de
Nederlandse regering zou samenspannen met deze machtige partijen. Engel bepleit daarom een
„fluwelen revolutie”, waarbij „Rutte en zijn team” worden opgepakt en aangeklaagd. „En
uiteindelijk”, zegt Engel, „moet ook de Tweede Kamer worden afgeschaft.” Ter vervanging ziet hij een
stelsel voor zich waarbij ‘het volk’ zelf regeert via referenda. De eerste voorbereidingen zijn getroffen:
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Engel heeft met gelijkgestemden een soort referendummachine opgezet, de ‘ANBB’, die continu
peilingen onder haar leden uitzet.
Het blijft verbazend dat de Avondklok zoveel emotie oproept. Als de keuze gaat om schoolsluiting of
een avondklok zal de grote meerderheid van de bevolking voor de avondklok stemmen, er is nu al
een meerderheid voor.
In mijn vorig journaal gaf ik aan dat ik weinig kon vinden over de Curevac techniek.
Gerard van Doornum stuurde me een link die ik weer kom gebruiken voor Google naspeuringen. De
CureVac mRNA techniek staat bekend als RNActive. Met RNActive en Curevac als zoektermen komen
een hele serie artikelen in het vizier.
CureVac gebruikt, in tegenstelling tot Moderna en Pfizer/BioNTech, niet het pseudo- uridine, dat
versnelde afbraak van het mRNA tegengaat. Zie mijn journaal 22-23 november.
Een ander verschil met Moderna en Pfizer is dat deze van het “self-amplification” type zijn. Dus deze
typen mRNA vaccins kunnen zichzelf nog vermenigvuldigen, iets dat het mRNA van CureVac niet
doet.
Omdat een zichzelf vermenigvuldigend mRNA een veel groter molecuul is, is het ook veel gevoeliger
voor afbraak, en dat is waarschijnlijk de reden dat het mRNA van CureVac, ook nog beschermd door
protamine, het zonder pseudo uridine redt. Het blijft gedurende 3 maand in de koelkast goed.
Voor wat betreft de formulering: evenals Moderna en Pfizer wordt ook het CureVac mRNA in LNP
(lipid nano particles, de nano vetbolletjes) “verpakt”, in samenwerking met het Canadese Acuitas
(evenals Moderna).
Een artikel van 5 medewerkers van CureVac vergelijkt de “moderne” vaccins, de adeno-vector
vaccins zoals Janssen en Astra, de DNA- en RNA vaccins.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.01963/full
Van meerdere kanten kreeg ik een artikel geschreven door o.a. Spiegelhalter en gepubliceerd in The
Guardian, een vergelijking tussen corona en de griep:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/14/is-covid-more-deadly-and-contagiousthan-seasonal-flu?CMP=Share_AndroidApp_Other
Al wel eerder heb ik gemerkt dat in de UK minstens zoveel personen zijn die corona nog steeds met
de griep vergelijken. Kennelijk hebben ze geen Arjan Lubach, en heeft Spiegelhalter gemeend er
serieus op in te moeten gaan. Het levert een tamelijk ongeïnspireerd stuk op, met 3 argumenten, de
eerste die de auteurs noemen is de grotere besmettelijkheid van corona (wat al bewezen wordt
door de volledige afwezigheid van influenza op dit moment).
De 2 andere komen min of meer op hetzelfde neer, het hogere sterfterisico en de daadwerkelijk
hogere sterfte. Dat laatste is inderdaad het geval in de UK, omdat de corona sterfte daar een stuk
hoger ligt dan in Nederland.
Heel merkwaardig is, dat niet genoemd wordt dat het aantal doden sterk is gereduceerd door de
maatregelen die toch ook, wel wat laat, in de UK zijn genomen.
Vorige week in de uitzending van Arjan Lubach is dat briljant uitgelegd door “broer Gerri” Baudet.
Gerri verhaalt van een bezoek aan de dierentuin samen met Thierry eind jaren 80. Thierry staat voor
de kooi van de panters, en zegt dat die kooi wel weg kan, want er is nog nooit iemand door een
panter gebeten. Voor wie het niet gezien heeft, de preventieparadox, zie (na 12 minuten)
https://www.npostart.nl/zondag-met-lubach/07-02-2021/VPWON_1328961
Van Huub een achtergrondverhaal over het instituut dat het Sputnik vaccin ontwikkelde
https://www.tubantia.nl/buitenland/rusland-zou-valsspelen-bij-ontwikkeling-vaccin-maar-kritiekmaakt-plaats-voorkooplust~ad811304/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing
_web
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Corona journaal 18-20 februari 2021
Vorige week meldde ik een besmetting van Emilie (8 jaar) in het gezin van Astrid, mijn nicht in
Stockholm. Na een week quarantaine voor het hele gezin is Emilie weer beter en is niemand verder
positief getest. Kleine kinderen zouden minder besmettelijk zijn als ze corona hebben, lijkt hier te
kloppen, maar dit is een steekproef van 1.
Bij het schaken wordt een partij remise als in die partij 3x dezelfde stelling is ontstaan, herhaling van
zetten heet dat. De opkomst van Herstel.nl met alle discussies daaromheen, doet mij daaraan
denken, nu ook weer bijvoorbeeld Evelien Peeters van de kritische-artsen-brandbrief van de partij is.
Met de 100.000 euro die ze hebben opgehaald met een crowd-fund actie, timmeren ze nu met
nadruk aan de weg. Het is de bekende boodschap, de maatregelen zijn niet meer proportioneel, en
als we de kwetsbaren afschermen dan kan de rest van de maatschappij weer “los”, helemaal los wel
te verstaan. Daar komt dan natuurlijk ook weer tegenspraak op, zoals in het AD
https://www.ad.nl/binnenland/medisch-experts-maken-gehakt-van-plan-herstel-nl-absurd-gaan-webejaarden-in-een-reservaat-stoppen~a7601a0b/
Dat Ab Osterhaus het plan niet ziet zitten is te verwachten, maar ook iemand als Marcel Levi, die de
paniek rond de Britse variant vooralsnog overdreven achtte, vindt het helemaal niets.
Baidjoe, van het Red Team, stelt dat Coen Teulings nog niet van de preventie-paradox gehoord:
Teulings maakte een vergelijking met de Hongkonggriep van 1968, die ongeveer net zoveel doden
opleverde als corona nu. Waarom nu dan zoveel heisa en toen niet, vroeg de hoogleraar economie
zich af. ,,Omdat er nu zo ontzettend veel maatregelen zijn genomen om die doden te voorkomen!”,
fulmineert Baidjoe. ,,Die factor buiten beschouwing laten is zo'n fundamentele denkfout, dat je je
niet kunt voorstellen dat zo'n slim iemand als Teulings die maakt. Hij kiest er bewust voor, heb ik het
idee. Dat bevalt me niet aan het hele initiatief Herstel-NL. Het is heel goed om met elkaar te praten
over de proportionaliteit van coronamaatregelen, of over slimme oplossingen om in de horeca
bijvoorbeeld tóch dingen mogelijk te maken. Maar als je de feiten uit hun context trekt en met zo'n
populistisch en slecht onderbouwd verhaal komt, heb ik daar echt problemen mee.”
Ik heb het interview met Teulings erbij gehaald, want wat heeft hij nu gezegd over 1968
https://www.ad.nl/binnenland/plan-prominenten-voor-openen-samenleving-rivm-heeft-onterechtangst-aangewakkerd~ae774a36/
,,Als je kijkt naar de sterftecijfers, heb ik me daar altijd over verbaasd. Bij de Hongkonggriep in 1968
vielen in verhouding tot de wereldbevolking ongeveer evenveel slachtoffers als nu aan corona. Toen
waren er geen lockdowns. Waarom nu zo veel maatregelen?
We gaan wel vooruit, de vergelijking met een “gewone” griepgolf schuift nu op naar een heuse
pandemie. Maar door de preventieparadox gaat ook de vergelijking met de Hongkong griep niet op,
hoewel die zeker niet ongemerkt voorbij is gegaan. De interviewer vraagt door:
Maar het relatief beperkte aantal doden is toch juist te danken aan de strenge
coronamaatregelen?
,,Dat ligt minder simpel dan u denkt. Onder de 65 jaar vallen er bijna geen dodelijke slachtoffers door
corona. De mensen die aan corona sterven hadden anders gemiddeld nog maar vijf jaar langer
geleefd; de levenswinst is dus beperkt (een aantal onderzoeken in westerse landen komt rond de tien
verloren levensjaren uit, red.).
Hier weer de fixatie op het aantal sterfgevallen, en niet op de overbelasting van de (ziekenhuis)zorg.
Veel van de mensen die sterven komen helemaal niet in het ziekenhuis. Onder 65 jaar vallen er
inderdaad weinig dodelijk slachtoffers maar dat komt omdat de gezondheidszorg redelijk op peil
blijft, het merendeel van de mensen die op de ic ligt is onder 65 jaar. Maar nu verval ik ook in
herhaling van zetten.
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Herstel. nl komt in populistisch vaarwater, zoals hierboven in het AD artikel al werd gesuggereerd.
Hier het bewijs daarvoor:
https://nos.nl/artikel/2369291-onbegrip-bij-herstel-nl-nu-rutte-weinig-ruimte-voor-versoepelingziet.html
Thierry Baudet omarmt het plan wel volledig. Hij spreekt van "de welbekende corona-aanpak van
Forum voor Democratie in het gewaad van Herstel NL". De steun van mensen als Bas Jacobs, Barbara
Baarsma en Coen Teulings noemt hij "heel mooi".
Frits Rosendaal heeft zoals altijd een nuchter commentaar:
"Alles loslaten per 1 maart is een uitermate slecht idee." Hij vindt dat de focus op snelle vaccinatie
moet liggen. "Als we nu alles loslaten, gooien we het kind met het badwater weg. Het is gewoon te
vroeg", zegt hij. Hij vreest voor een derde golf die mogelijk nog groter wordt dan eerdere golven.
Van Roelf Backus kreeg ik een plaatje dat de visie van Herstel.nl en Viruswaarheid karikaturaal
weergeeft.

De ene covid patiënt staat voor Willem Engel die zegt dat er nooit een overbezetting van ic is
geweest.
Ik wil niets afdoen aan de problemen die lockdown maatregelen veroorzaken maar dan moeten we
wel van de feiten uitgaan. Zo warenb er in 2020 niet meer maar minder zelfmoorden
https://nos.nl/artikel/2365475-meer-thuis-en-vaker-alleen-door-corona-maar-niet-meerzelfdoding.html
De gemiste kankerdiagnoses worden door Joost Zaat in perspectief gezet
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kamerleden-hebben-geen-verstand-vankankerscreenings~b40a1415/
Aanleiding voor dit artikel is dat er een motie is aangenomen in de Tweede Kamer om het aantal
screeningen op kanker (in dit geval huidkanker) op te voeren. Joost Zaat geen groot voorstander van
screening.
In dit artikel een verwijzing naar het Integraal Kankercentrum Nederland
https://iknl.nl/covid-19/nieuws
Hier zijn voor vele typen kanker over het afgelopen jaar te vinden hoeveel gevallen zijn gevonden.
Voor vrijwel alle is er wel een kleine dip maart/april maar is dat later weer bijgetrokken. Alleen voor
huidkanker geldt dat niet, maar dat vindt Zaat niet erg. Er is sprake van overdiagnose en daar helpt
corona tegen:
Het koekoeksjong covid-19 helpt daartegen. Politici moeten niet naar de tabakslobby maar ook niet
naar de screeningslobby luisteren. Als je zelf een raar plekje hebt, mail dan maar even een plaatje
aan je huisdokter. Meer hoeft niet.
Zelfs leerachterstanden zijn niet overal opgetreden, in elk geval niet in België
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210218_95567125
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Met broer Niek heb ik het over de leveringen van Astra die achterblijven, en de UK die wel veel
krijgt. De reden is niet dat het contract met de UK veel eerder is getekend, dat blijkt zelfs een dag
later te zijn. Wat mogelijk wel meespeelt is dat de Britse autoriteiten Astra zeer hebben geholpen
met het snel weer vlot trekken van de klinische proeven, snel hebben geregistreerd en meer betalen
dan de EU.
Dat Astra niet gehouden kan worden aan de contractueel genoemde aantallen en leveringsdata is
niet onlogisch, omdat het contract werd getekend op het moment dat het product nog niet eens was
geregistreerd. Het verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatverplichting
https://www.wetrecht.nl/inspanningsverplichting-of-resultaatsverplichting/
Broer Huub met zijn vrouw Marijke krijgen op Bonaire volgende week het Pfizer vaccin. Probleempje
is dat de 2de prik gepland is 6 weken later en dan zijn ze volgens planning weer in Nederland.
Berichten uit Israël geven aan dat een eerste dosis Pfizer vaccin al een heel goede bescherming geeft
(ca 85%). Geeft in elk geval vertrouwen voor de terugreis.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext
Van Peter Toll een artikel dat ingaat op vaccins, ook voor landen die moeilijker toegang hebben tot
de vaccin markt.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00306-8/fulltext
Met mooie tabellen van alle (ook potentiële) vaccins, met vooral ook aandacht voor de kosten.
Een andere tabel laat de vaccinatiebereidheid zien van landen, waarbij het lage percentage voor
Frankrijk opvalt (44%). Maar zoals de ervaring in Nederland leert, dat zijn momentopnames, en
zullen sterk afhangen van het succes van de campagnes.
Van Jan Nassy verscheen een mooie recensie van het boek van Jaap Goudsmit, zie
https://nvmg.nl/
Menno van Leeuwen stuurt een artikel dat nieuwe vormen van vaccins behandelt
https://www.newscientist.com/article/mg24933213-800-next-coronavirus-vaccines-may-be-dropspills-or-printed-on-demand/
Alleen abonnees op NewScientist kunnen dit lezen, daarom zie meegestuurde PDF.
Het gaat om andere vormen van toediening (neus, oraal-tabletten) maar ook op basis van DNA.
Curevac staat er ook bij omdat dit bedrijf geheel “natuurlijke” nucleinezuren gebruikt. En het
ontwikkelt een 3D printer met Tesla
The company is also developing a portable mRNA printer, in collaboration with Tesla, to rapidly
manufacture mRNA. These printers could be taken to where the vaccine is needed and used to
produce vaccines on demand.
Alleen mRNA is niet genoeg, je moet het ook nog in LNP’s zien te krijgen (de nano vetbolletjes)
Huub stuurt een link naar de corona pagina van de KNMV, de club van microbiologen.
https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19/achtergrond-uitleg-concepten
Web-pagina’s met achtergrondinfo, vaccins bestaand en in ontwikkeling, en Q&A
Jep de Bie stuurt me een link naar de website Ars Technica, waar een
https://arstechnica.com/science/2021/01/coronavirus-variants-what-they-do-and-how-worriedyou-should-be/
Heel uitgebreid verhaal over de diverse varianten. Maar de ontwikkelingen gaan snel, dit is van eind
januari, en de problemen van het Astra vaccin met de Zuid-Afrikaanse variant staan er niet in.
De eerste 28 afleveringen van Arijan Porsius’ corona project zijn hier te vinden
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Corona journaal 21-23 februari 2021
Dat Herstel.nl nog voor de nodige beroering zou zorgen was te verwachten Pikant is het
commentaar maandag in de Volkskrant, de opmaak (“Commentaar” in de kop) geeft de indruk dat
het een redactioneel commentaar is
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/juist-omdat-corona-zich-tot-endemie-ontwikkelt-moetde-samenleving-van-het-slot~bc7b4062/
De strekking van het verhaal is dat dit virus waarschijnlijk niet meer weggaat (endemisch wordt) en
dat we ermee moeten leren leven
Hoe de overgang van pandemie naar endemie verloopt, hangt af van de mate waarin covid-19
muteert, de duur van de immuniteit bij mensen die zijn besmet of gevaccineerd, en de snelheid
waarmee vaccins wereldwijd kunnen worden toegediend. Van alle landen moet 85 procent nog
beginnen met vaccineren.
Tot zover OK, dit is minder:
Een endemische ziekte rechtvaardigt niet de permanente begrenzing van burgervrijheden. Althans:
niet in samenlevingen als de onze. Maar zelfs autocratieën als China zullen niet blijvend kunnen
voorkomen dat covid-19 slachtoffers maakt, schreef The Economist deze week. Het pleidooi van de
gelegenheidscoalitie Herstel NL voor een gefaseerde heropening van de samenleving kan een begin
zijn van een discussie hierover, al zijn de plannen nog onvoldragen.
Een gefaseerde heropening van de samenleving? De Herstel plannen zijn helemaal niet gefaseerd,
alles open, de kwetsbaren weghouden (wat niet kan).
Maar het blijkt dat de oorspronkelijke tekst nog veel ernstiger was, gezien het onderschrift
Correctie: in een eerdere versie stond dat de plannen van Herstel NL een ‘welwillend’ onthaal
verdienen. Om misverstanden te voorkomen - de Volkskrant staat niet achter de plannen van Herstel
NL - is de formulering aangepast.
Ik word benieuwd, wat staat er in de papieren krant.
Het pleidooi van de gelegenheidscoalitie Herstel NL voor een gefaseerde heropening van de
samenleving verdient dan ook een welwillend onthaal. Niet ondanks stijgende besmettingscijfers,
maar juist vanwege het endemische karakter van het virus. We zullen ermee moeten leren leven om
over te kunnen gaan tot de orde van de dag, al is dat een andere orde dan de orde die we kenden.
De papieren editie – die ik via de computer laad – is dus niet gecorrigeerd.
Zondag met Lubach maakte gehakt van de Herstel plannen
https://joop.bnnvara.nl/kijk-nou/zondag-met-lubach-sloopt-herstel-nl
Vorige week lanceerde Herstel NL een plan om Nederland weer open te kunnen gooien. Dan kunnen
we weer massaal naar het café, naar school en naar de winkels. Gewoon een kwestie van alle 4
miljoen kwetsbare Nederlanders even een paar maanden opsluiten.
En
Herstel NL blijkt de feiten en cijfers niet goed op orde te hebben. Zo is mede-initiatiefnemer Coen
Teulings er ten onrechte van overtuigd dat corona een soort griepje is. “Dat weten niet veel mensen,
maar als je stopt als CPB-directeur, dan pakken ze al je rekenmachines af”, smaalt Lubach. “Wat hij
zegt is onzin: er zijn veel meer doden, en dat is mét lockdown. Zonder maatregelen was het nog veel
erger geweest.”
En nu blijken Baarsma en Teulings te zijn vertrokken bij Herstel.nl. De Lubach uitzending zal zeker
bijgedragen hebben, zowel aan de correctie van het Volkskrant artikel, als het vertrek van beide
hoogleraren.
Voor wie meer de diepte in wil gaan betreffende de verschillende mutanten heeft Gerard van
Doornum mij een link gestuurd naar de ASM, de American Society for Microbiology.
https://asm.org/Articles/2021/February/SARS-CoV-2-Variants-vs-Vaccines
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De vorige keer heb ik het stuk van Porsius (nummer 28) meegestuurd, dat niet specifiek gericht is op
corona maar meer algemeen mutaties behandelt, ook het verschil tussen DNA virussen (weinig) en
RNA (veel) mutaties. Dit Amerikaanse artikel gaat gedetailleerd in op de verschillende plaatsen van
het virus waar de nu bekende mutaties optreden.
Het goede nieuws is dat de mutatie-frequentie niet heel erg hoog is
A typical SARS-CoV-2 virus accumulates 1-2 single-nucleotide mutations in its genome per month,
which is ½ the rate of influenza and ¼ of the rate of HIV. Part of the reason that SARS-CoV-2 appears
to be mutating more slowly is that, unlike most RNA viruses, coronaviruses have a novel
exoribonuclease (ExoN) encoded in their genomes, which researchers suspect is correcting many of
the errors that occur during replication.
Maar met het grote aantal wereldwijde besmettingen kan het toch snel gaan. Dit artikel heeft er
weer één in het vizier
because mutation is regularly occurring, new variants will continue to emerge, as evidenced by
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.21249786v1.full that has been identified in
Southern California.
Hoe staan we er nu voor wat betreft vaccineren?
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/24/zo-gaat-het-nu-met-het-vaccineren-a4028780

Wat mij opvalt is dat, als we kijken naar UK, het aantal personen dat 2x is gevaccineerd relatief even
hoog is als in Nederland. Peter van Toll stuurt me een artikel waarin voor het Astra vaccin is gekeken
wat het effect is van een enkelvoudige dosering.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext
De gegevens zijn afkomstig uit de klinische studies die zijn gedaan, deze waren al wel bekend maar
nog niet in een “peer reviewed” artikel in een gezaghebbend tijdschrift gepubliceerd. Het zijn
duidelijk deze gegevens waar de strategie in de UK op is gebaseerd.
Wie geen vertrouwen heeft in de aanpak van de UK is Ilona Smeets in de Volkskrant
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/volgens-de-vaccinplanning-ben-ik-vanaf-begin-mei-2021aan-de-beurt-iets-zegt-me-dat-het-wat-langer-zal-duren~bb28cee9/
Een land dat één miljoen mensen twee prikken heeft gegeven, is waarschijnlijk beter bezig dan een
land dat drie miljoen mensen één prik heeft gegeven en daarna geen vaccins meer in de vriezer heeft
voor de noodzakelijke tweede ronde.
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Jan Kluytmans, maandagavond bij Op1, pleitte voor het breed inzetten van de sneltests. Al maanden
liggen er miljoenen te wachten, terwijl toch al een tijd duidelijk is dat ze goed werken. Tijdens de
uitzending deed een NOS stagiaire voor hoe het werkte.
De vraag kwam waarom dit nog steeds niet breed wordt gebruikt. Kluytmans gaf aan dat er
wettelijke bezwaren zijn, de test moet worden uitgevoerd onder toezicht van een deskundig
persoon. Het is niet te geloven dat niet pro-actief hier actie op is ondernomen. De spoedwet soap
geeft overigens wel aan dat het snel kan als dat moet, zoals Kluytmans fijntjes opmerkte.
Maar Kluytmans wil het allemaal wel graag zelf uitzoeken. Waarom wordt er niet veel meer
samengewerkt in Europees verband, op het gebied van onderzoek naar deze sneltests, maar ook de
praktijktests zoals die nu in Nederland worden gehouden (voetbalwedstrijden, theaterbezoek,
openen scholen). Ik moet voorzichtig zijn, maar als ik google op ECDC en Abbott vind ik niets, terwijl
CDC Abbott bijvoorbeeld dit oplevert
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e3.htm
Als Herstel.nl bovenstaande punten had aangezwengeld (vaccinatiestrategie UK, Europese
samenwerking tests) dan was hun de afgang zoals nu bij Lubach bespaard gebleven.
Van broer Huub een filmpje over de PCR test. Opmerkelijk omdat het van het IAEA is, de
International Atomic Energy Agency. Meer bekend van de (opgeschorte) inspecties van het Iraanse
atoomprogramma. Broer Huub is als oud-directeur van Urenco Nederland bij deze club betrokken
geweest. Het blijkt dat de eerste PCR tests gebruikt maakten van radioactief gelabeld materiaal.
https://www.youtube.com/watch?v=xiTQ6-MOgdk&feature=youtu.be
Roel Coutinho heeft een boek geschreven, Vaxx, ik heb het als eBook geladen. In de epiloog schrijft
hij dat dit boek bedoeld is als tegenwicht tegen de vele anti-vax
boeken, en al heb ik het boek heel snel doorgenomen, daar lijkt hij
me uitstekend in geslaagd.
Alleen infectieziekten waar een vaccin voor beschikbaar is komen
aan de orde, in afzonderlijke hoofdstukken. Dus hoewel Coutinho
veel onderzoek aan HIV heeft gedaan komt dit slechts zijdelings
aan de orde. Wat dat betreft is het een duidelijk onderscheid met
het boek van Goudsmit.
Wat betreft die afzonderlijke hoofdstukken: ruime aandacht voor
de geschiedenis, het vóórkomen, de eerste vaccins, eerste opname
in het RVP (Rijks Vaccinatie Programma). Ik heb het nog niet
allemaal kunnen lezen maar ga het zeker doen. Alvast wel het
griephoofdstuk gelezen, prima.
Dat hoofdstuk begint trouwens met de rechtszaak die hij in 2011
had aangespannen tegen huisarts Hans van der Linde die een
aantal ongefundeerde uitspraken deed. De rechter gaf toen
Coutinho geen gelijk omdat “in het publieke debat de grenzen van
meningsuiting ruimer zijn dan wanneer het een privé-persoon betreft”. Coutinho is er nog steeds
ontzettend boos over. Fake nieuws, moeilijk aan te pakken (Viruswaanzin/waarheid). Gelukkig
hebben we Lubach.
Aan het eind van het boek een literatuuropgave per hoofdstuk, waar ook de deskundige staat die
het desbetreffende hoofdstuk heeft becommentarieerd. Voor griep was dat Wim van der Hoek, ik
kende hem niet maar met Google vind ik o.a.
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/documenten/wim-van-der-hoek-presentatie-rvponderzoeksdag
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Corona journaal 24-26 februari 2021
Het wordt spannend. Versoepelingen met een stijgend aantal besmettingen is normaal gesproken
vragen om moeilijkheden. Wat gaat de overhand krijgen: toenemende contacten met onherroepelijk
toenemend aantal besmettingen, waarbij de Britse variant nog kan meespelen, of het groeiend
aantal mensen dat wordt gevaccineerd, en de verdere inbreng van sneltesten. Ik ga er geen
weddenschap op afsluiten, ook niet na de briefing woensdag van de Tweede Kamer door van Dissel
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/presentatie_jaap_van_dissel_t.b.v._tec
hnische_briefing_24_februari_2021.pdf
Ik heb de presentatie zelf niet gezien, ik moet het met de plaatjes doen, maar ik vind ze vooral
verwarrend. Zoveel maatregelen, zoveel onzekere factoren zoals de Britse variant. Ik probeer in NRC
en Volkskrant een duiding te vinden. Maar die vind ik niet, wel bij Trouw:
https://www.trouw.nl/binnenland/van-dissel-zonder-avondklok-waren-versoepelingenonmogelijk~bc82c3c2/
Dat levert niet direct nieuwe inzichten op, het lijkt dat van Dissel een herhaling heeft gegeven van
zijn verhaal in de rechtbank, een week geleden.
Wie het aantal besmettingen volgt ziet het aantal weer toenemen. Maar gek genoeg daalt het
percentage positief getest. Dat kan alleen als het aantal mensen dat zich laat testen fors is
toegenomen. Het winterweer is een factor, maar ook het massale testen in Charlois, Bunschoten en
Dronten. Het gaat om flinke aantallen, zoals in Dronten
https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/algemeen/230427/grootschalig-testen-in-drontenbeinvloedt-landelijke-coronacijf
Maar zelfs als gecorrigeerd wordt voor dit grootschalig testen daalt het percentage positief, van
11,5% in week 6 naar 9,8% in week 7. En het laatste cijfer is 8,3% (maar onbekend of dit ook is
gecorrigeerd voor het massale testen).
Het verloop van het aantal besmettingen was altijd een indicatie voor wat er met de
ziekenhuisopnames gaat gebeuren. Naast het massale testen is de toenemende vaccinatie van de
risico-groepen ook een lastige factor voor de voorspelling van het aantal ziekenhuisopnames. Ik zie
de gemiddelde leeftijd van degenen die besmet zijn al voorzichtig dalen. Niet moeilijk te voorspellen
dat de aandacht de komende tijd vooral zal uitgaan naar ontwikkeling van de ziekenhuisopnames
Huub stuurt weer een nieuw verhaal van Bram Hahn in EW. Hahn heeft het optreden van van Dissel
in de Tweede Kamer, toen hij zijn verhaal schreef, nog niet kunnen zien maar zijn verhaal zou er niet
veel anders uit hebben gezien.
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/02/nog-sneller-en-gerichter-vaccineren-is-desnelste-weg-naar-versoepeling-807118/
Het zijn deze bokkensprongen die het uithoudingsvermogen van burgers en bedrijven steeds
zwaarder op de proef stellen, zeker omdat een visie op de langere termijn lijkt te ontbreken, of in elk
geval niet helder wordt uitgelegd. Probleem daarbij is dat eigenlijk nog altijd nauwelijks vast te
stellen valt wat het effect van maatregelen is, zeker van de avondklok. De cijfers zijn vertroebeld door
een computerstoring en door winterweer dat leidde tot een dag nauwelijks testen, gecombineerd
met de ijspret die voor veel verkeer en drukte zorgde.
en
Binnen de grenzen van de aanpak die OMT en het kabinet hebben gekozen, zijn vaccins uiteindelijk
de enige weg naar vrijheid. Israël laat zien dat die zich aandient als de vaccinatiegraad snel stijgt. In
Nederland zijn ruim één miljoen vaccins verstrekt.
Er is ook een presentatie door van Dissel gegeven aan de Tweede Kamer over vaccinaties:
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/presentatie_jaap_van_delden_t.b.v._t
echnische_briefing_24_februari_2021.pdf
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en hierover vind ik wel een verhaal in de NRC:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/24/trage-vaccins-stuwen-strijd-om-voorrang-a4033207
De enige vraag waar ik geïnteresseerd in ben, is of nu wordt overwogen het Astra vaccin ook voor
ouderen in te zetten, en net als in de UK eerst maar eens die eerste dosis, en de tweede op ruime
afstand. Als het gaat met de besmettingen, zoals vorig jaar, dan zijn de volgende 2-3 maanden
cruciaal, en is het zaak zoveel mogelijk personen uit de risicogroepen te vaccineren.
Maar deze vraag zie ik niet terug in de presentatie en ook niet in het NRC artikel.
Mijn vraag was vanwege het positieve nieuws over het AstraZeneca vaccin, te vinden in bijvoorbeeld
dit artikel van Maarten Keulemans in de Volkskrant.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-vaccin-astrazeneca-spectaculair-succesvol-bijouderen~be4c2d0e/
Bij de klinische studies waren er geen of te weinig ouderen betrokken zodat er geen uitspraak kon
worden gedaan over de effectiviteit. Wat dus niet betekent dat het niet effectief zou kunnen zijn.
Daarom is de “toch” in de sub-kop van het artikel niet op zijn plaats:
Het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford werkt tóch uitstekend bij ouderen.
Science Media Centre heeft de bespreking door diverse deskundigen van het rapport (nog niet
“peer-reviewed”)
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-from-scotland-looking-athospitalisations-in-scotland-and-vaccinations/
Algemene tendens zeer positief, maar het gaat om een observationele studie, en daar moet je
voorzichtig mee zijn. Wie laat zich wel vaccineren, wie niet?
In the second week after vaccination there appears to be a notable benefit – 47% (95% confidence
interval 39 to 53%). This is most likely to be bias, particularly for the Oxford/AZ vaccine which from
the randomised trial data may start to show efficacy later than the Pfizer vaccine. A possible reason
for this may be that those who are already unwell may not be able to be vaccinated but may still be
hospitalised and that a “healthy vaccinee” effect can occur.
Maar de verschillen zijn zo groot (94% minder ziekenhuisopnames, in elk geval een objectief
meetpunt) dat je mag uitgaan van een goed effect van 1 dosis, na 28-34 dagen.
Mooi dat het Astra vaccin werkt, maar we krijgen niet de beloofde doses (hoewel daar ook weer
onduidelijkheid over is). Wat zijn nu de productieproblemen?
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/24/astrazeneca-heeft-moeite-met-massaproductie-vanvaccins-a4033206
De pijn zit hem niet in het afvulproces, maar in de beginfase, de virale drager. Maar van dit stuk in de
NRC word ik niet veel wijzer, dat biologische processen lastig zijn, opbrengsten zo maar factoren
lager kunnen uitvallen (en bij infecties naar 0 dalen) is wel bekend. Zoekend naar meer details kom
ik uit bij
https://www.politico.eu/article/after-failing-to-deliver-astrazeneca-rethinks-eu-coronavirus-vaccinesupply-chain/
Astra heeft niet veel ervaring met de productie van vaccins, hoewel ze in 2007 MedImmune hebben
overgenomen, producent van een intranasaal influenza vaccin, Flumist. Dit is op basis van levend
verzwakt influenza. In Nederland heeft MedImmune een vestiging en die is kennelijk
verantwoordelijk voor kwaliteitscontroles en vrijgifte van het eindproduct.
Het Nederlandse Halix wordt ook genoemd, al was daar verwarring over
https://nos.nl/artikel/2367290-eu-erkent-wel-degelijk-nederlandse-productie-astrazenecavaccin.html
Maar de belangrijkste productieplaats is in België. De ontwikkelingen gaan snel, want deze
producent is een maand geleden overgenomen door Thermo-Fisher (voormalig Novasep)
https://www.pharmaceutical-technology.com/news/thermo-fisher-acquires-henogen/
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Dit soort overnames net in een tijd dat de productie moet worden vergroot, met nieuwe apparatuur,
nieuw personeel is niet echt bevorderlijk lijkt mij. En in hoeverre heeft de EU dit bedrijf
gefaciliteerd?
In dit verhaal wordt duidelijk dat de Britse overheid meer pro-actief heeft gehandeld:
The person with knowledge of the U.K.’s contract with AstraZeneca said the U.K. was ultimately more
successful in ramping up manufacturing because the British government was more actively involved
in the details of the manufacturing process. The European Commission, by comparison, was a
“passive customer.”
Health Commissioner Stella Kyriakides has claimed it wasn’t a queue at the butcher shop, "but the EU
has treated it like that, like they can just place an order for the sausages and they’ll come," the
person said. “That’s not what the U.K. has done. They helped the butcher buy a machine, helped it
with staff, helped it with farming the pigs, helped it develop the recipe.”
Of the EU’s strategy, they said: “It's incredibly naive: These are the hardest manufacturing challenges
the world has ever faced.”
Dat de regering druk heeft uitgeoefend op Baarsma en Teulings, om op te stappen bij Herstel.nl kon
nog niet worden hard gemaakt. Wie wel druk heeft uitgeoefend was Arnoud Boot, Baarsma bleek bij
hem gepromoveerd te zijn. Dinsdag 23 februari bij Op1 deed hij zijn verhaal
https://joop.bnnvara.nl/videos/arnoud-boot-ik-oefende-druk-uit-op-teulings-en-baarsma
De vraag is: wat is pijnlijker, door Arjan Lubach weggezet te worden, of door je promotor tot de orde
geroepen te worden (“schoenmaker blijf bij je leest”)
Ondertussen lijkt het of Herstel.nl zijn doel bereikt heeft als je de beelden van het Vondelpark ziet en
het oproer dat ontstaat o.a. bij de horeca.
Menno van Leeuwen stuurt een artikel uit de NewScientist, de speurtocht naar een universeel vaccin
tegen de hele reeks van corona virussen
https://www.newscientist.com/article/mg24933233-500-first-universal-coronavirus-vaccine-willstart-human-trials-this-year/
Er schijnt een enzym te zijn dat alle corona virussen hebben, als je daar antilichamen tegen kan
ontwikkelen dan zou dat het universele vaccin zijn. Ben benieuwd, de neuraminidase remmers zijn
ontwikkeld als universeel middel tegen influenza maar zijn geen universeel succes gebleken.
Van Huub een artikel, een bevestiging dat (kleine) kinderen geen belangrijke factor zijn bij de
verspreiding
https://www.contagionlive.com/view/children-not-super-spreaders-of-sars-cov-2
Jep de Bie stuurt mij een link naar de CBG site met corona
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/updatesmedicijn-tegen-coronavirus-en-beschikbaarheid-van-medicijnen
Interessante link, kende het niet moet ik toegeven. Eentje om regelmatig te raadplegen.
Het laatste item gaat over de toelating van de 2 middelen van Regeneron, het middel befaamd
omdat Donald Trump dit kreeg toegediend.
Daarvóór een richtlijn waar je aan moet voldoen als fabrikant als je met een nieuwe virusstam komt.
Komt neer op dezelfde procedure als nu voor griepvaccins geldt
Grootschalige studies naar werkzaamheid en veiligheid zijn niet noodzakelijk. Firma’s moeten wel
aantonen dat de hoeveelheid antistoffen die de vaccins opwekken niet wezenlijk lager is dan
opgewekt wordt door het originele vaccin.
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Corona journaal 27 februari 2021
In mijn vorig journaal had ik het over de grotere betrokkenheid van de UK bij de productie van in
ieder geval het Astra Zeneca vaccin. Die betrokkenheid geldt niet alleen voor de productie, ook de
bemoeienis met de klinische tests was veel intensiever van Britse kant, en de registratie een stuk
sneller. Dat “meedenken” met de farma industrie heeft een lange historie in mijn beleving, en ik had
daar het een en ander over geschreven maar door alle andere ontwikkelingen kon ik dat niet meer
kwijt. Daarom deze “special”.
In 1975 stapte ik over van de R&D in Weesp naar Olst, toen nog allemaal Philips-Duphar.
In Olst worden net als toen nog steeds o.a. tabletten en voorgevulde wegwerpspuiten (griepvaccin)
geproduceerd. Ik werd daar hoofd kwaliteitsbeheer, en zoals dat toen heette, verantwoordelijk
apotheker, verantwoordelijk voor de vrijgifte van de producten.
Zo nu en dan kwam er een inspecteur langs, maar deze, met als hoofdtaak de inspectie van
apotheken, had geen enkele kennis van de farmaceutische industrie. Buitenlandse inspecties, als je
niet naar de VS exporteerde, kwam niet voor. Dat veranderde toen in de UK in 1971 de Guide to
Good Pharmaceutical Practice werd uitgegeven, beter bekend als de “Orange Guide” vanwege de
kleur.
Een “boost” om datgene in de UK af te dwingen wat stond beschreven in deze Orange Guide kwam
snel toen in 1972, een infuusvloeistof dat met bacteriën was gecontamineerd, waaraan een aantal
mensen stierven. Het was overigens geen incident bij een farmaceutisch bedrijf, maar bij een
ziekenhuis, het Devonport incident.
https://mhrainspectorate.blog.gov.uk/2019/02/28/quality-culture-learning-from-history/
Deze Orange Guide ging ook voor buitenlandse bedrijven met export naar de UK gelden, dus ook
voor Olst, en inspecteurs kwamen controleren of aan deze regels werd voldaan. Dit waren
inspecteurs met ervaring vanuit de farmaceutische industrie. In het begin voldeden we zeker niet
aan de Orange Guide in Olst, met name de eisen voor procedures en documentatie die daarin waren
geformuleerd, waren aanzienlijk scherper dan wat in elk geval in Olst praktijk was.
Zo moest er een deugdelijke verslaggeving komen van het productieproces (batch records). Er
moesten schoonmaakprocedures komen, en je moest ook kunnen aantonen dat die werden
uitgevoerd (te vergelijken met de aftekenlijstjes in toiletten zoals je nu veel ziet). En het personeel
moest worden opgeleid in de procedures die er vaak wel mondeling waren maar nu op papier
moesten komen.
Een hele cultuuromslag voor mensen die gewend waren te improviseren. Zo kan bij tabletteren het
granulaat aan de persen blijven kleven, en het hoofd tabletteren had dan de oplossing om daar wat
aërosil bij te voegen. Of dat nu was geregistreerd als bestanddeel was niet zo interessant.
En er werd ook weleens een verkeerde keuze gemaakt tussen zuinigheid en kwaliteit. We hadden
een bijzonder duur product, dydrogesterone, een hormoon, en als in het voorschrift bijvoorbeeld 10
kg stond, dan werd daar wat minder van afgewogen, de gehaltegrenzen waren ruim genoeg (“mag
het ietsje minder zijn”). En de verslaglegging was zo summier dat dat verder niet opviel.
Maar omdat deze Engelse inspecteurs zelf industrie-ervaring hadden, hebben we daar vrijwel direct
toch een hele goede band mee opgebouwd.
Vrij snel daarna werden ook de Nederlandse inspecteurs gerecruteerd uit de industrie (mijn opvolger
als hoofd Kwaliteitsbeheer, René Maassen werd na enige tijd bijvoorbeeld inspecteur), en
uiteindelijk werden de inspecties vanuit de UK afgeschaft vanwege de onderlinge markt. De Brexit
gaat daar denk ik geen verschil in maken, er zijn ook met andere landen zoals Zwitserland en de VS
afspraken van wederzijdse erkenning.
Ondanks dat de eisen voor farmaceutische producten, zowel op het gebied van registratie en
productie veel naar elkaar zijn toegegroeid leren de ervaringen met corona dat
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mentaliteitsverschillen hardnekkig zijn. Wat betreft Astra: dreigende taal van de Europese commissie
versus de samenwerking van de Britten.
De influenza vaccin productie in Weesp (de bulk, afgevuld werd en wordt in Olst) is veel langer
buiten zicht gebleven van ter zake kundige inspecteurs. De controle vanuit de overheid was vrijwel
uitsluitend gebaseerd op de eindcontrole van het eindproduct. In Olst kwam dan een controleur van
het RIV (de M was er nog niet bij), die trok monsters en in Bilthoven werden analyses gedaan. Als het
goed was dan kwamen er stickers die dan op elke verpakking werd geplakt.
Die praktijk is al heel oud, en het gebeurde niet alleen met vaccins. Een paar maanden geleden
kregen we een grote hoeveelheid oude geneesmiddelen en daar zat ook een doosje insuline flacons
bij uit 1948. Aan de zijkant staat “Gestandaardiseerd door RIV” en op de bovenkant het Nederlandse
wapen (op de foto niet goed te zien). Aan de andere kant staat (geen foto) “Onderzoek mei 1948”.

De controleur is verdwenen, als bedrijf mocht je zelf de monsters insturen, de stickers werden
opgestuurd en later zijn ook de stickers verdwenen. Maar het insturen van de monsters en analyse
van elke batch door het RIVM (of een ander geaccrediteerd Europees lab) is gebleven, en geldt nu
ook voor de corona vaccins volgens mij.
Olst was dus al vanaf de jaren 70 gewend aan steeds strengere overheidscontroles, wat ook gold
voor enkele Weesper farmaceutische grondstoffen, die naar de VS werden geëxporteerd. Maar de
overige producten die in Weesp werden geproduceerd en afgevuld in Olst werden niet
geïnspecteerd. Voor productie van het (bulk)vaccin bleef de overheid wat dat betreft vertrouwen op
de lab controles van het RIV(M).
Dat veranderde in de jaren 90 toen hetzelfde inspectie-regime voor Olst ook voor de Weesper
vaccinproductie ging gelden. Met eenzelfde cultuurschok als destijds in Olst in de jaren 70.
Voor wat betreft de productie van vaccins door het Rijk: het heeft nog tot 2005 geduurd voordat
deze productie, ondergebracht in een aparte unit, het NVI, Nederlands Vaccin Industrie, onder
hetzelfde inspectieregime viel. Tot dan toe was het de verantwoordelijkheid van het RIVM, toch een
beetje de slager die zijn eigen vlees keurt.
Toen de farmaceutische inspectie zich ermee ging bemoeien ging dat net als in de jaren 90 in Weesp
niet zonder problemen. Wie googelt op NVI 2005 en inspectie vindt nog heel wat, zoals
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22894-57.html
De controle op vaccins is een voorbeeld van de wet op de remmende voorsprong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_de_remmende_voorsprong
De sera en vaccins hebben een uitzonderingspositie gehad vanaf 1927 toen de sera en vaccins wet
werd ingevoerd, met strenge voorschriften voor de eindcontrole en vrijgifte (die bij het RIV kwamen
te liggen). Toen duidelijk werd dat je er alleen met de eindcontrole niet komt heeft het lang geduurd
voordat dit principe ook op de vaccin productie werd toegepast.
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And now for something completely different.
Ik raakte verzeild in wat achteraf een nutteloze Email uitwisseling bleek met een complotdenker
(geen abonnee van mijn journaal overigens).
Het begon met de claim, volgens mij gelanceerd door Forum voor Democratie, en ontkracht door
Lubach dat er in 2020 geen sprake was van oversterfte. Ik kon dat dacht ik eenvoudig pareren met
CBS cijfers maar die worden gewantrouwd.
Volgende punt was het zogenaamde “retraction paper” van 22 “wetenschappers”, waaronder Peter
Borger, die het PCR verhaal van o.a. Drosten, van januari 2020 probeerden te weerleggen. Ik heb
daar, toen Borger een uur de tijd kreeg bij café Weltschmerz, melding van gemaakt op 8 december.
Ik heb daar toen ook de kamervragen van van Haga genoemd, die gebaseerd waren op het
“retraction paper”. Ik heb me daar toen wat makkelijk van afgemaakt met een referentie naar
Pepijn. Van Erp, van “Klopt dat wel”.
Maar omdat van Erp niet echt inhoudelijk inging op de 10 “major flaws” ben ik toch op zoek gegaan
naar een meer inhoudelijke reactie. Inmiddels had Eurosurveillance, verantwoordelijk voor de
publicatie van het stuk van Drosten, de eis om het stuk terug te trekken verworpen. De insinuaties
van belangenverstrengeling konden eenvoudig worden gepareerd, en in algemene zin werd gesteld
dat het geen zin heeft heel gedetailleerd procedures te beschrijven daar waar ieder systeem zijn
eigen bijzonderheden heeft, en ieder zijn eigen systeem moet valideren. Inmiddels zijn we een paar
duizend mutaties verder dus inderdaad redelijk onzinnig om nu nog met deze eis te komen.
Eurosurveillance vond het niet nodig om punt voor punt de 10 “major flaws” te bespreken, maar dat
heeft wel prof. Andreas Beyer gedaan
http://ag-evolutionsbiologie.net/html/2021/drosten-pcr-borger-corona-kreationismus.html
Voor wie geïnteresseerd is in de PCR techniek is dit stuk interessant. Niet alles is even ingewikkeld,
de derde “major flaw”, dat niet het hele genoom wordt geanalyseerd maar alleen brokstukken is iets
wat zo bij Wikipedia is terug te zoeken waarom dat zo is. Zulke grote stukken zijn niet goed te
analyseren. Bovendien een RNA virus muteert zeer snel. Bij de PCR test worden 3 stukken
gedetecteerd, in onderdelen die niet of heel weinig muteren (Treedt daar een mutatie op dan is dat
niet levensvatbaar). Toen de Britse variant werd gevonden was dat omdat daar veel een bepaalde
techniek werd gebruikt die juist dat onderdeel detecteerde, waarbij dus opviel dat 2 stukken wel en
één niet werd gedetecteerd.
Wel grappig is de vergelijking die Beyer maakt bij de identificatie op basis van vingerafdrukken.
Wie op hoge toon eist dat een artikel wordt teruggetrokken vanwege fouten, maakt zich kwetsbaar
als hij zelf een fout maakt. Dezelfde prof. Beyer vond in een publicatie van Borger een kardinale
misser https://www.wort-und-wissen.org/disk/covid-19-impfstoffe-orientierung/
Onder het kopje mRNA impfstoffe gaat het over het vaccin Moderna en Pfizer, waarna komt
Die neuen mRNA-Impfstoffe werden aus relativ schwachen Viren hergestellt, die typischerweise eine
harmlose Erkältung beim Menschen verursachen, wie zum Beispiel Alpha- und Adenoviren.
Hij haalt hier de mRNA en de virale vector vaccins (zoals Astra en J&J) door elkaar.
Een gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden. In dit geval zou ik het omdraaien, 22
gekken kunnen beweringen doen die 1 wijze kan weerleggen.
Voor wie geïnteresseerd is in de wondere wereld van de complotdenkers heb ik er hier nog één
https://www.lnnmedia.nl/corona/zeer-explosief-uit-frankrijk-vandaag-wordt-een-tweedeneurenberg-tribunaal-voorbereid-waarin-onder-de-bescherming-van-duizenden-wereldwijdeadvocaten-achter-de-amerikaans-duitse-advocaat-reiner-fuel/
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Corona journaal 28 februari–1 maart 2021
De FDA heeft het J&J vaccin goedgekeurd, hier de Fact sheet
https://www.fda.gov/media/146304/download
10 doses, per dosis 0,5 ml, in een flacon die kennelijk diepgevroren uit het magazijn naar de
priklokatie komt. Het hoeft niet diepgevroren bewaard te worden maar ik kan niet vinden hoe lang
het dan in de koelkast bewaard kan worden. Had begrepen dat dat 3 maanden was maar kan het
niet vinden. Geen conserveermiddel dus eenmaal aangeprikt moet het snel worden opgemaakt.
Ook het J&J vaccin mag niet hard geschud worden. Als het transport met bevroren flacons gaat, dan
is dat geen probleem, maar als het ontdooid is dan zou transport problematisch kunnen zijn als dat
schudden echt een probleem zou zijn. Zal dus wel meevallen.
Mooi natuurlijk dat de FDA het J&J vaccin heeft goedgekeurd, en ook de EMA zal binnenkort wel
afkomen, maar wat kunnen ze leveren? Dat is niet al te veel:
https://www.nytimes.com/live/2021/02/28/world/covid-19-coronavirus
De problemen zaten in de productie van de virale drager. De 3,9 miljoen doses komen uit Leiden.
In de toekomst moet de virale drager in de VS van Emergent komen (ook die van Astra trouwens)
https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2021/02/22/vaccine-baltimore-emergent-biosolutionscovid/
en voor het afvullen en verpakken Catalent
https://www.catalent.com/covid-19/
Ook Catalent heeft zijn problemen. Dit bedrijf heeft zo ongeveer alle huidige producenten van
goedgekeurd corona vaccin als klant, met uitzondering van Pfizer. Het is nu de automatische
inspectie van flacons die problemen geeft maar het zal vast niet het enige zijn.
Als de EMA straks J&J goedkeurt ben ik benieuwd hoeveel vaccin er beschikbaar is.
Valt me wel tegen dat J&J niet alleen achter Astra ligt wat betreft goedkeuring maar dat kennelijk de
productie ook minder is. In tegenstelling tot Astra/Oxford had Leiden al wel een vaccin op basis van
de adeno vector op de markt. Maar productie van wat ebola vaccin naar een paar honderd miljoen
corona vaccins is inderdaad geen eenvoudige zaak.
Voor het afvullen is J&J net als in de VS afhankelijk van Catalent, de Italiaanse vestiging. Waar ook
productieproblemen zijn begreep ik, zodat deels moet worden uitgeweken naar de VS…
Ondertussen komen er heel wat initiatieven, zoals 3 nieuwe productieplaatsen in Frankrijk
https://www.biopharma-reporter.com/Article/2021/02/10/France-ramps-up-COVID-19-vaccinemanufacturing
maar voordat dit wat gaat worden zijn we wel een jaar verder.
Snellere hulp is te verwachten van Sanofi, dat behalve met J&J ook al met Pfizer afspraken heeft
gemaakt. Het gaat in beide gevallen om het afvullen
https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2021/2021-02-22-11-40-00-2179318
Sanofi heeft de ontwikkeling van een eigen vaccin, samen met GSK, nog niet opgegeven. Wel
opvallend dat van de 4 grootmachten op het gebied van vaccins, Merck, GSK, Sanofi en Pfizer alleen
de laatste tot nu toe succesvol is, en dat alleen omdat het een verbond met BioNTech heeft
afgesloten. Wet van de remmende voorsprong?
Ad van Dooren stuurt mij een link naar de Lareb website met informatie over de bijwerkingen van de
corona vaccins, en ook hoe je bijwerkingen kunt melden (ook als particulier)
https://www.lareb.nl/vaccin-knowledge
Wat ik n iet wist is dat Ad in het bestuur van Lareb zit.
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Van Peter Wittop Koning krijg ik de vraag wanneer hij aan de beurt is, want hij wil naar Zwitserland,
maar niet zonder vaccin. Peter is niet de enige met de vraag wanneer hij aan de beurt is, Maarten
van Rossum maakte zich bij Op1 zondag boos over de in zijn ogen volkomen ontoereikende
communicatie vanuit de overheid.
In de Volkskrant kun je zogenaamd de datum opzoeken (maar levert geen bruikbaar resultaat)
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2021/dit-is-wanneer-jij-je-vaccin-krijgt-en-hoe-hetwerkt~v419461/
en ook de site van de Rijksoverheid geeft niet de info die Peter zoekt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegenhet-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
Interessanter is het te kijken naar de hoeveelheid al gezette prikken en de planning.
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties
Hier is een grafiek te vinden, als je daar met de muis overheen gaat kun je het aantal gezette prikken
vinden per type vaccin, zowel in het verleden als de geplande in de toekomst. Ik heb hieronder die
van 28 maart

De ouderen krijgen het Pfizer of Moderna vaccin, daarvan zouden er dan op 28 maart ruim 2 miljoen
van zijn gezet. Niet uitsluitend de ouderen, ook ziekenhuispersoneel en huisartsen hebben deze al
gehad, dus dat moet er af. Verder krijgen ook de mensen in de instellingen deze vaccins, maar die
horen voor een flink deel bij de ouderen.
Volgens de bevolkingsstatistiek zijn dit het aantal inwoners per leeftijdscategorie in Nederland
90-95 103.000
85-90. 256.000
80-85. 436.000
75-80. 633.000
70-75. 941.000
Als je dat zo ziet dan zou eind maart de categorie 75-80 (Peter en Maarten van Rossum) in elk geval
1 prik gehad moeten hebben lijkt mij. Voor mijzelf houd ik het op april.
Met het nodige voorbehoud: vertraging door leveringsproblemen Moderna en (vooral) Pfizer,
versnelling door gebruik Astra bij ouderen, en inzet van J&J.
Vraag is of je dan met 1 prik richting Zwitserland gaat, of wacht op de tweede. Ik ga ervan uit dat het
huidige beleid nog steeds is ca 3 weken na de eerste Pfizer prik, dit is wat broer Huub meldt uit
Bonaire
Wij krijgen de eerste Pfizer prik op 3 maart en de tweede op 28 maart. Perfect! Vliegen op 2 april
terug tenzij het in NL erg beroerd is dan blijven we nog wat langer.
Met de 2 Pfizer prikken kunnen ze gerust terug naar Nederland.
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Peter geeft zich nog niet zo snel gewonnen, en meent mogelijk als risico-patiënt bij de huisarts
terecht te kunnen. Dat is niet zo, omdat de huisartsen alleen met Astra Zeneca werken, het is met
Pfizer en Moderna logistiek te lastig (zeggen ze). Huisartsen worden “platgebeld” (mijn schoonzus)
maar kunnen niets doen voor ons…
Mart van Lieburg stuurt mij een artikel van Cecile Janssens, die een column heeft in de NRC en al wel
vaker heb geciteerd
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/26/waarom-is-slecht-onderzoek-zo-hardnekkig-a4033404
Als “peer reviewer” krijg je dus niet altijd gelijk, beslist de tijdschriftredactie
Het vooruitzicht van statistische significantie werkt op sommige onderzoekers als een magneet en de
index is dan ook mateloos populair. Het wetenschappelijk artikel over de index is al meer dan 5.000
keer geciteerd, ook door toonaangevende onderzoekers in toonaangevende tijdschriften. Daar kan ik
als peerreviewer niet tegenop. Als ik auteurs wijs op de kritiek, vind ik meestal geen gehoor. Ze
antwoorden dat het een veelgebruikte index is en daarmee neemt de tijdschriftredactie genoegen.
Het artikel gaat de 10.000 citaties zo wel halen.
Het artikel van Karel Knip in de NRC, dat Menno van Leeuwen mij stuurt sluit mooi aan op dit
statistiek verhaal.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/26/puzzelen-met-coronacijfers-tot-de-rek-eruit-is-a4033389
Het gaat over de besmettingscijfers waar inderdaad een grote variatie in zit, o.a. veroorzaakt door
de weekends. Met weekgemiddelden wordt dat beter, maar ik gebruik al heel lang de Corona
Locator Nederland, zoals ik al wel vaker heb gemeld.
Hier is de tabel te vinden met de besmettingen per leeftijdscategorie, zoals die zondag was te zien,
waarbij niet is uitgegaan van de datum waarop de GGD rapporteert, maar de datum waarop de
eerste klachten zich hebben voorgedaan. Hier zijn vreemde sprongen uitgebannen, als we niet week
0 nemen maar week 1

Tussen week 1 en week 2 zit dus al een stijging van ruim 4.000, een duidelijke trendbreuk. De trend
omhoog heeft zich ongeveer half februari ingezet. Hoe ernstig dat is, dat is weer een ander punt, we
zien de gemiddelde leeftijd ook dalen
Karel Knip vermeldt ook een Buitenhof discussie van een week geleden. De “Denker des Vaderlands”
ging hier ernstig in de fout door te stellen dat het nog tot 2023 zou duren voordat iedereen is
ingeënt. De Denker baseerde zich op een column van Ionica Smeets in de Volkskrant, maar dat was
eerder badinerend bedoeld. Ik mailde Menno
ik moest even zoeken wie Denker des Vaderlands is, schijnt ene Daan Roovers te zijn. Daarvóór
hadden we Marli Huijers, ook al zo'n diepe denker als het over corona gaat. De volgende wordt Coen
Teulings?
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Corona journaal 2-3 maart 2021
De dagelijkse corona cijfers kun je als het halfvolle of halflege glas interpreteren
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zowel-optimist-als-pessimist-ziet-zijn-gelijk-in-derivm-cijfers~b74b88a74/
Niet eenvoudig om uit de besmettingsgegevens een trend te halen, stijgende besmettingen, dalende
percentages besmettingen, stijgende aantallen bij jongeren, dalende bij ouderen. Nieuwe varianten
virus waar het vaccin al dan niet tegen werkt, onzekere leveringen vaccins, seizoensinvloeden,
mindere naleving van de regels enz enz.
Virologen en epidemiologen wijzen erop dat bij het extra of te vroeg versoepelen van de maatregelen
welhaast automatisch de besmettingen weer snel zullen oplopen. In het wekelijkse bericht hamert
het RIVM dan ook op de gevaren. ‘Inmiddels zijn meerdere versoepelingen doorgevoerd, daarvan
moeten we eerst de effecten bekijken’, zegt Van den Hof. ‘Ik hoop ook op een effect van het mooiere
weer, maar er zijn veel onzekerheden. En wat we wél zeker weten, oogt niet gunstig’
Nu, met de vaccinatie van de risicogroepen in volle gang, zou je verwachten dat de ziekenhuis (ic)
opnames het belangrijkste ijkpunt wordt voor het verloop.
Peter Scholten stuurt mij een artikel uit The Atlantic waarin de schrijver betoogt dat te veel tegen
het half lege glas wordt aangekeken
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/02/how-public-health-messagingbackfired/618147/
Het is wat ze in de VS noemen een “big read”, maar ik vond het de moeite waard. De schrijver vindt
dat er veel positiever bericht moet worden over de vaccins, omdat
Anti-vaccination groups and those opposing the current public-health measures have been vigorously
amplifying the pessimistic messages
Het gaat hem om de sombere berichtgeving rond nieuwe varianten, en berichten dat je alsnog het
virus kan overbrengen, eenmaal gevaccineerd
What went wrong? The same thing that’s going wrong right now with the reporting on whether
vaccines will protect recipients against the new viral variants. Some outlets emphasize the worst or
misinterpret the research. Some public-health officials are wary of encouraging the relaxation of any
precautions. Some prominent experts on social media—even those with seemingly solid credentials—
tend to respond to everything with alarm and sirens. So the message that got heard was that
vaccines will not prevent transmission, or that they won’t work against new variants, or that we
don’t know if they will. What the public needs to hear, though, is that based on existing data, we
expect them to work fairly well—but we’ll learn more about precisely how effective they’ll be over
time, and that tweaks may make them even better.
Ik moet denken aan het voorbeeld van Astra Zeneca, dat geen data had uit klinische proeven over de
effectiviteit bij ouderen. De kop van de krant, vaccin tòch werkzaam, past goed bij dit verhaal.
De schrijver, Zeynep Tufekci, pakt dus uit, niet alleen naar de anti-vaccinatiegroep, maar ook naar
degenen die naar zijn mening deze groep van munitie voorziet door te sombere berichten.
Deze lijn trekt hij in de rest van het artikel door. OMT-leden zullen niet blij zijn met zijn kritiek op de
late erkenning van de rol van aërosolen bij de besmetting, en ook de rol die mondkapjes kunnen
spelen, en dat “buiten” de kans op besmetting veel minder groot is. Terwijl het handenwassen te
lang te veel nadruk heeft gekregen. En de viruswaarheid aanhangers zullen niet blij zijn want hij
vindt corona geen griepje, is dus voorstander van mondkapjes en grote fan van vaccinatie.
Er lopen nu proeven met sneltesten, zoals de voorstelling van Guido Meijers met 500 bezoekers
https://www.ad.nl/show/hugo-de-jonge-kritisch-op-proefvoorstelling-guido-weijers-kunnen-nugeen-conclusies-trekken~affa91e3/
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Tevoren werden 5 personen niet toegelaten. De Jonge vond dat er geen conclusies waren te trekken
omdat 20% achteraf niet was komen opdagen voor een test. Andreas Voss is het daarmee niet eens
,,Die test mogen wij niet verplicht stellen. Het is een dringend verzoek aan mensen die de beloning
reeds hebben ontvangen. Zij moeten uit het gehele land voor deze test naar één van de vier door ons
aangewezen locaties in Nederland - nota bene alleen op de donderdagmiddag.’’
Maar eens kijken naar de rapportage. Als de 20% die zich niet heeft laten testen als een cluster bij
elkaar heeft gezeten wordt het misschien lastig maar dat zal het geval niet zijn. En als de 500 zich bij
hun “eigen” GGD hadden kunnen laten testen was die 80% wel hoger uitgekomen.
Van Huub een mail
Hier op Bonaire wordt geadviseerd je dan ook nog te houden aan de regels <na vaccinatie>. Immers
je kan toch nog ziek worden zij het minder ernstig, en er is nog geen duidelijkheid of je de ziekte nog
kan overdragen. Met name dat laatste is volgens mij belangrijk; zou dat ook nog af kunnen hangen
van type vaccin? Tenslotte: na het tweede vaccin hier krijg je een vaccinatiebewijs met persoonlijke
gegevens en die van het vaccin.
Wat betreft punt 1, besmettelijkheid na vaccinatie: volstrekte duidelijkheid is er niet maar als het al
zo is dan zal het aanzienlijk gereduceerd zijn (zie ook het artikel in The Atlantic).
Het vaccinatiebewijs is een realiteit, de vraag is welke voordelen dit gaat bieden. Het gaat een rol
spelen in de verkiezingsstrijd
https://www.trouw.nl/politiek/kaag-wil-meer-vrijheden-voor-gevaccineerden-en-bekritiseertdaarmee-haar-eigen-kabinetsbeleid~be760cdf/
Het standpunt van de Gezondheidsraad:
Of het eerlijk is om sommige mensen bepaalde vrijheden toe te kennen, maar anderen niet die nog
geen kans heeft gekregen ingeënt te worden, zal per situatie beoordeeld moeten worden, aldus de
Gezondheidsraad.
Dit gaat dus over de periode dat nog niet iedereen de kans heeft gehad om een injectie te krijgen.
Wanneer iedereen in de gelegenheid is geweest om een injectie te krijgen, is een vaccinatiebewijs
niet meer nodig lijkt mij, afgezien van speciale gevallen zoals bij reizen naar het buitenland.
Uit het Trouw artikel blijkt dat Sigrid Kaag weliswaar vóór een vaccinatiebewijs is, met daarbij
horende grotere vrijheden, maar tegelijkertijd degenen die geen vaccinatiebewijs kunnen tonen,
toelaat wanneer deze een negatieve (snel)test hebben.
Dat lijkt me redelijk. Jongeren hebben toch al het gevoel veel ingeleverd te hebben om ouderen te
beschermen, als de ouderen dan ook nog eerder dan de jongeren hun vrijheid terugkrijgen is dat net
iets te veel gevraagd denk ik.
Ik zou nog een variant kunnen bedenken, het moment waarbij alle risicogroepen de gelegenheid
hebben gehad een vaccin te krijgen.
Als ik nu al zie welke druk er ontstaat om horeca en theaters open te gooien vraag ik me af of het is
vol te houden om te wachten tot iedereen de gelegenheid voor een vaccin heeft gehad. Er zijn een
paar landen die ruim voorliggen wat betreft vaccinatie, maar eens kijken wat daar gebeurt.
Wybren van Haga, van FvD heeft een reputatie op te houden waar het gaat om suggestieve maar bij
nader inzien domme vragen. Er schijnen vlak na vaccinaties in verpleeghuizen een aantal uitbraken
van het virus geweest te zijn
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/toch-even-checken-kan-vaccinatie-een-uitbraak-in-eenverpleeghuis-opwekken~be5a1a62/
Maarten Keulemans over een debatje in de Tweede Kamer, van Haga tegen de Jonge.
En daar ontstond, achter de kleine, immer naar onraad speurende ogen van Wybren van Haga,
opeens een heel nieuwe, gemuteerde variant van een complottheorie. Want wat krijg je als je ‘de
coronatest is hartstikke onbetrouwbaar’ kruist met ‘vaccins zijn hartstikke onbetrouwbaar’?
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De suggestie van van Haga is dat de PCR test zo gevoelig is dat door resten van het vaccin de PCR
test positief uitpakt. Maar er zijn vele redenen waarom er geen verband is tussen de vaccinatie en
de uitbraken: De uitbraken waren steeds binnen een week na vaccinatie, dan is er nog geen
bescherming en is het dus niet bijzonder als er een keer een uitbraak is vlak na vaccinatie.
De PCR test die wordt gebruikt test niet de spike maar andere onderdelen van het virus.
En later is vastgesteld dat de uitbraken door de Britse variant zijn veroorzaakt, geen onderdeel van
het vaccin zijn.
Ik kreeg een mail van Gerben de Boer met 2 vragen:
Twee opmerkingen, ik ontvang mijn 2de Pfizershot na 7 weken. Is nieuwe Nederlandse policy. Geldt
ook voor de Antillen ? Pfizer+ Biontheck succesvol. Andere minder. Verschil aan inzet en kwaliteit van
de onderzoeksgroepen?
Mijn antwoord
mijn broer op Bonaire krijgt na 25 dagen zijn 2de. Dat we in Nederland meer tijd nemen tussen de
eerste en tweede prik lijkt mij een goede politiek, daarmee krijg je initieel meer mensen beschermd
zonder dat je veel in levert op gebied van effectiviteit (misschien zelfs wel effectiever).
Het verschil in effectiviteit tussen de vaccins heeft niet te maken met de kwaliteit van de
onderzoeksgroepen maar meer hoe het vaccin in elkaar zit.
Bij Pfizer en Moderna gaat het om mRNA vaccins, en bij Astra, en J&J om de virale drager (adeno
virus met spike van corona).
Hoewel de klinische studies tussen de bedrijven niet helemaal vergelijkbaar zijn, is wel duidelijk dat je
bij de mRNA vaccins minder kans hebt op een infectie maar dat de kans op een ernstige infectie, met
ziekenhuisopnames, bij allen tegen de 100% lager ligt. En dat lijkt mij toch het voornaamste.
We zouden een jaar geleden onze handen hebben dichtgeknepen met de resultaten van Astra en J&J,
zeker als je dat vergelijkt met de griepvaccins ("klassieke" vaccins, met alleen het spike).
Als ik de keus had, nu Astra of over een tijdje Pfizer zou ik zonder meer voor Astra kiezen. Met de
resultaten uit Schotland weten we nu dat Astra ook bij ouderen goed werkt.
Een interview met 2 hoofdredacteuren in de Volkskrant. Klok (Volkskrant) en Nijenhuis (AD).
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pieter-klok-de-volkskrant-en-hans-nijenhuis-adover-een-jaar-corona-op-de-redactie-elke-dag-moet-je-je-afvragen-zitten-we-nog-goed~b2496ff0/
Het verwijt dat media hun oren laten hangen naar het RIVM is onterecht?
Klok: ‘Een kritisch debat is prima, maar het is ook van belang dat je ergens één lijn trekt. Ik heb het
wel vergeleken met een berggids: je loopt door de bergen en ineens steekt er een sneeuwstorm op.
Wat doe je als ook de berggids dit nooit heeft meegemaakt? Ga je toch naar hem luisteren, of ga je
op in een kakofonie waarin iedere mening even zwaar telt? Ik zou zeggen: we moeten kritische
vragen stellen, maar we volgen de berggids.
‘Er is niets makkelijker dan vuren op de macht, interviews maken met mensen die vinden dat het
kabinet er een rotzooi van maakt. Ik heb steeds gezegd: blijf weg van de gemakzuchtige kritiek, de
gemoederen lopen hoog op, we hebben een zware verantwoordelijkheid.’
Nijenhuis: ‘Je moet kijken waar de kritiek vandaan komt. Heeft iemand de ervaring en deskundigheid
om hem of haar de ruimte te geven? Anders heb je al snel te maken met de theorie van het valse
evenwicht: je zet twee mensen aan tafel, een professor die ervoor heeft doorgeleerd en iemand die je
er vijf minuten geleden voor het eerst over hoorde; je laat ze tegen elkaar schreeuwen en dat noem je
journalistiek. En het publiek redeneert: de waarheid zal wel ergens in het midden liggen.’
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Corona journaal 4-6 maart 2021
Van mijn schoonzus Ingrid een link naar de website van het LHV
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/corona-43-het-laatste-nieuws-voor-huisartsen
Dit is de groep waar de huisartsen nu mee bezig zijn om te enten:
niet-mobiele 65+, 60-64 jarigen en mensen met bmi>40 en syndroom van Down; mensen met een
medische indicatie in de leeftijd 18-64 jaar. In totaal gaat het om zo’n 2 miljoen mensen (ongeveer de
helft van de mensen die huisartsen jaarlijks uitnodigen voor de griepvaccinatie).
Ik dacht dat het overeenkomt met degenen die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik,
maar deze groep is 2x zo groot dus.
Op 9 maart wordt een ledenvergadering van de LHV gehouden, en daaruit komt dan een voorstel
onder welke voorwaarden wordt meegewerkt aan de grootschalige vaccinatie van de rest van de
bevolking zo begrijp ik.
Joost Zaat is met pensioen als huisarts maar is toch nog als zzp-er actief, en de komende weken
vaccineert hij in “kleinschalige woonvormen”.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-protocol-dat-we-als-prikkers-gebruiken-is-opsommige-punten-raadselachtig~b07fae34/
In zes dagen vaccineren twee teams bij elkaar dik 1.900 mensen. Van alles moest er van hen
verzameld worden: of ze epilepsie hadden, overgevoeligheden, welke bloedverdunners ze gebruiken,
of ze klachten hadden, of ze wel wilden, of hun familie het wel wilde, of ze het wel goed vonden dat
gegevens naar het RIVM gingen.
Ook voor deze groepen geldt dat ze een kwartier onder bewaking van een arts moeten blijven. Een
ernstige anafylactische reactie schijnt maar 1 keer op de 2,5 miljoen keer voor te komen maar
toch…en om die 15 minuten te bewaken, dat levert hilarische taferelen op
we laten net-gevaccineerden braaf een kwartiertje wachten met een post-it op hun borst of rolstoel
met de tijd waarop ze weer weg mogen.
En dit zijn zaken waar je je aan kunt ergeren
Het protocol dat we als prikkers gebruiken, is op sommige punten raadselachtig: je mag wel-hoewel
niet te veel-met een flesje vaccin lopen, maar je mag niet met een al gevulde spuit de trap op, als er
toevallig iemand een verdieping hoger ligt. Het flesje mag niet in lift want dat is vervoer en per flesje
mogen er maar een beperkt aantal vervoersminuten zijn.
Joost Zaat en collega’s besluiten dat het verspilde energie is om je eraan te ergeren en realiseren
zich dat corona veel ernstiger is. Het slot is mooi:
De opluchting van alle verzorgenden was zo voelbaar en zo ontroerend. Ik hoop zo dat iedereen nog
even vol wil houden. Is dat terrasje nu werkelijk een eerste levensbehoefte? Zonde als we op de
valreep van het licht voor de derde keer struikelen.
Dit laatste sluit wel heel mooi aan bij een uitzending van EenVandaag waar Toine Pieters bij
betrokken was. De uitzending was al vorige week zaterdag maar ik had het gemist. In korte stukjes
bij begin midden en eind gaf Toine commentaar op de pandemie.
Net als Joost Zaat besluit Toine (na ca 25 minuten) met de oproep om nog even geduld te houden
hoe lastig dat ook is.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-27-02-2021/
Ik zie nu dat op de site van het RIVM een pagina staat waarin heel gedetailleerd per doelgroep staat
hoeveel en wat er is gevaccineerd
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/cijfers-vaccinatieprogramma
Het is niet helemaal actueel, ik denk dat het wekelijks wordt bijgewerkt.
Hier is ook een staatje te vinden met het aantal 80 plus dat nu (tenminste één?) injectie heeft gehad

84

Het valt op dat het aantal 90 plus lijkt te stabiliseren rond de 60%. Terwijl de bereidheid groot is voor
een prik. Op de LHV site lees ik
De GGD’en hebben inmiddels een groot aantal 90-, 85- en nu ook 80-plussers gevaccineerd en
hebben de komende weken nog veel mensen in die groep in de planning staan. Een deel van de
uitgenodigde ouderen in deze leeftijdscategorieën zijn echter, ook met aangeboden hulp, niet mobiel
genoeg om naar een GGD-priklocatie af te reizen. Er komen bij ons en waarschijnlijk ook bij u en uw
huisartsenpraktijk veel vragen over via wie, hoe en wanneer deze niet-mobiele ouderen een inenting
kunnen krijgen. Er is echter nog niet besloten hoe dit gaat verlopen. We hopen dat hier spoedig
nieuws over komt vanuit het RIVM, zodat u en de patiënten duidelijkheid hebben.
Ik denk dat men wacht op het besluit rond Astra, als dit ook voor ouderen wordt goedgekeurd dan
kan er gevaccineerd worden. Want als Pfizer of Moderna al niet op de huisartsenpraktijk kan worden
gegeven, zal dat zeker niet thuis kunnen. Bij kleinschalig wonen geeft al gedoe.
Nu begrijp ik ook waarom de daling van het aantal besmettingen bij “90 plus” niet verder doorzet.
Van broer Huub hoor ik dat op Bonaire het aantal besmettingen zo veel is toegenomen dat
maatregelen aanzienlijk zijn aangescherpt
https://bonaire.nu/category/nieuws/coronavirus/
Het percentage dat is ingeënt is verrassend laag, en ligt nog onder dat van Nederland. De plaatselijke
bevolking lijkt minder geneigd zich te laten vaccineren.
Van Roelf Backus een bericht dat de vaccinatiebereidheid in Staphorst juist groot is
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/vandaag-op-de-werkvloer1/werkvloer/vaccinatiebereidheid-in-staphorst-niet-lager-dan-elders-.htm
De vraag is of het nodig is dat mensen die een corona infectie hebben doorgemaakt, een tweede
injectie krijgen. Afgaande op zijn verhaal lijkt dat niet nodig.
In Rouveen hebben ze een arts afkomstig uit Pakistan. Ook deze arts lijkt me niet afkomstig uit de
Biblebelt.
Bram Hahn in Elsevier, gestuurd door Huub, schrijft over het Sputnik vaccin.
https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2021/03/russische-roulette-met-een-vaccin808907/
Er zijn argumenten vóór (werkzaamheid, goed om extra voorraad te hebben) en argumenten tegen
(juist na juni krijgen we veel andere vaccins, en wil je wel nu met de Russen zaken doen).
Hahn heeft het niet over een combi met Astra en/of Janssen. De vaccins op basis van een adeno
virus hebben waarschijnlijk er baat bij wanneer je de “booster”, of wanneer je zoals met de griepprik
een seizoenseffect hebt, de virale drager te variëren. Dat lijkt mij een realistischer optie dan nu
Sputnik te bestellen.
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Een pre-print behandelt het effect van vaccins op mutanten. Het goede nieuws is dat de immuun
celrespons goed blijft functioneren. Dus paniek wanneer de antilichaam reactie wat tegenvalt is niet
direct nodig.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.27.433180v1.article-metrics
Er is veel te doen over de psychische gesteldheid van de Nederlander. Het aantal zelfmoorden gaf al
geen stijging, en ook dit onderzoek geeft aan dat het meevalt
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-nederlander-psychisch-net-zo-gezond-als-voorcorona~be4b2e7d/
In 2020 had 12% van de mensen psychische klachten, evenveel als de jaren daarvoor. Dat wil niet
zeggen dat het om dezelfde groep gaat. Juist degenen die een corona infectie hebben doorgemaakt
hebben een grotere kans
Zo hebben overlevers van covid-19 een grotere kans op het ontwikkelen van angstklachten of van een
depressie
Er moet onderscheid worden gemaakt in stress en een psychische aandoening. Er zijn mensen die
meer stress ervaren, maar ook die juist minder stress hebben. En verder:
Volgens Vinkers hebben we de neiging om de impact van omgevingsfactoren op onze psyche te
overschatten, en daarmee dus de effecten van de pandemie. ‘We onderschatten ons vermogen ons
aan te passen aan moeilijke omstandigheden.’
Dat overgewicht na leeftijd, de voornaamste factor is voor complicaties bij een corona infectie is zo
langzamerhand wel duidelijk. Een verkiezingsthema is (aanpak van) obesitas echter niet. Bert
Wagendorp in de Volkskrant:
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/we-moeten-afvallen-ter-voorbereiding-op-de-volgendepandemie~be5425bf/
Chirurg Maurits de Brauw schreef donderdag in eenopiniestuk op de site van de Volkskrant dat geen
enkele politieke partij in het verkiezingsprogramma een duidelijk plan heeft voor het tegengaan van
overgewicht en obesitas. Volgens hem is er een greep gedaan in de grabbelton van maatregelen:
willekeurig, onsamenhangend en nauwelijks effectief. Het woord obesitas (body mass index van 30 of
hoger) bleek alleen voor te komen in de programma’s van CDA en D66.
Dat is opmerkelijk, zeker in het licht van een rapport van de World Obesitas Federation (WOF), dat
Het WOF kende ik niet, het is een nogal “obees” rapport maar dat komt vooral omdat uitgebreid
gegevens van alle landen is opgenomen.
Mogelijk (hopelijk) dat, als het “brandblussen” voorbij is, overgewicht hoger op de agenda komt dan
tot nu toe het geval was. Een suikertaks zou een eerste stap zijn (levert nog geld op ook).
Ionica Smeets in de Volkskrant behandelt de berekening van de BMI
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/is-bmi-een-logische-manier-om-naar-lichaams-gewicht-tekijken~b5b4905a/
Ze geeft daarbij een grappig misverstand rond Engelse en metrieke maten. Journalist Thorp, 32 jaar,
geen klachten kreeg een oproep voor een injectie
Thorp schrok: hij was inderdaad wel wat te zwaar, maar hij had niet door dat het zó ernstig was. De
huisartspraktijk belde hem een dag later terug. Er bleek een foutje te zijn gemaakt bij het invoeren
van zijn gegevens. Er stond in het systeem dat Thorp 6,2 centimeter lang was, in plaats van 6 feet en
2 inches. Daarmee kwam zijn BMI op een kolossale 28 duizend–ver boven de grens van 40 die
aangehouden wordt als medische indicatie voor een vroege corona-vaccinatie.
In “Corona onder de loep” nummer 30 gaat Arijan Porsius in de soms verwarrende naamgeving van
de diverse varianten van het virus, met flink gedetailleerde informatie over de structuur van het
virus. Ik stuur deze weer mee als PDF.
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Corona journaal 7-9 maart 2021
Van Jaap Dik krijg ik een PDF van de wekelijkse rapportage van het LCPS (Landelijk Coördinatie
Patiënten Spreiding), die ik meestuur. Het geeft niet echt een optimistisch beeld.
In sommige regio’s is reguliere zorg afgeschaald voor categorie 4 en 5. Wat die categorieën
inhouden vind ik hier
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Raamwerk behoud noncovid zorg.pdf
Jaap geeft aan dat hij alle prikincidenten, ook internationaal, te zien krijgt
Daarnaast heb ik zitting in IMSN Covid-19 vaccin safety group (35 landen). Daar worden
procesincidenten gemeld, geen bijwerkingen (dat is een ander kanaal).
Het onverdund spuiten van de Pfizer is in meerdere landen voorgekomen. De korte naalden bij
overgewicht (en dus in de vetlaag spuiten) ook.
Een andere interessante melding (niet uit Nederland): patiënten worden na de prik naar de
wachtruimte verwezen voor de kwartier wachttijd (om allergische reactie te kunnen ondervangen).
Sommigen gaan naar de verkeerde wachtruimte (die voor mensen die nog geprikt moeten worden)
en ontvangen dezelfde dag een 2eprik. Patiënten protesteren niet, want ze hadden gelezen dat er 2
prikken nodig zijn. Na dit incident zijn de looplijnen en de vragen die gesteld worden nog eens onder
de loep genomen. Je verzint het niet!
Ik kende het IMSN niet, het staat voor International Medication Safety Network
https://www.intmedsafe.net/
Menno van Leeuwen stuurt een link naar de CDC richtlijn die geldt voor volledig gevaccineerde
personen.
https://edition.cnn.com/2021/03/08/health/covid-19-vaccine-cdc-guidelines-fullyvaccinated/index.html
The new CDC guidance says fully vaccinated people can:
• Visit other vaccinated people indoors without masks or physical distancing
• Visit indoors with unvaccinated people from a single household without masks or physical
distancing, if the unvaccinated people are at low risk for severe disease.
• Skip quarantine and testing if exposed to someone who has Covid-19 but are asymptomatic,
but should monitor for symptoms for 14 days
Ook de “big hug” voor de kleinkinderen kan weer.
In de Volkskrant een artikel van Maarten Keulemans over het Janssen vaccin, met veel informatie
over de historie (Crucell, een samenvoeging van “crucial cells”).
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-leidse-onderzoekers-het-vaccin-ontwikkeldendat-deze-week-waarschijnlijk-groen-licht-krijgt-in-europa~bdeb376b/
Hollandse trots:
Heineken-bier. Goudse kaas. Hollandse nieuwe. En ‘PER.C6’, zoals de cellijn heet, voluit ‘Promoter E1
Retinoblasts Clone 6’. De ideale productiefabriekjes om allerlei biologische stoffen te maken, schreef
het team in 1998 in vakblad Human Gene Therapy.
Met het bekende verhaal dat Crucell hoopte op een samengaan met het NVI van de overheid.
Evenals het vaccin van Astra (en Sputnik) is het een adenovirus-vector vaccin dat de corona “stekels”
produceert, maar er zijn toch een aantal bijzonderheden (die ik nog niet op het spoor ben trouwens)
Zo staan de virusstekels die het vaccin van Janssen opwekt afgesteld in de stand die ze hebben
voordat het virus een lichaamscel infecteert. Het idee daarachter is dat het afweersysteem straks het
coronavirus in zijn meest ‘pure’ vorm herkent, als het net het lichaam binnenkomt. Ook heeft men de
stekels stabieler gemaakt, door een bouwsteen te vervangen. ‘Dit is echt: de diepte in’, zegt Kikkert.
‘Ze hebben net die paar stappen extra gezet die je nodig hebt om een écht goed vaccin te krijgen.’
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Na hydroxychloroquine (HCQ) zijn een hele serie middelen genoemd die een gunstig effect zouden
hebben op het verloop van een corona infectie. Daarvan zijn een aantal middelen onomstreden
werkzaam, zoals dexamethason, anti-stollingsmiddelen (bij ernstige infectie), en enkele monoclonale
antilichamen. Vitamine D en ivermectine hebben hun supporters, maar die strijd ligt nog open,
hoewel Maarten Keulemans meent dat de discussie hierover voorbij is
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/gezocht-wondermiddelen-en-snel-een-beetje~b154e629/
John Campbell op Youtube gelooft nog heilig in beide middelen. Een definitief oordeel zou ik niet
durven geven. De link die Keulemans geeft naar het ivermectine onderzoek werkt niet bij mij maar
het is hier te vinden
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777389
De onderzoekers vinden een effect maar het is zo gering dat het statistisch niet significant is. Maar
wat in een vrij kleine studie niet statistisch relevant is kan dat in een grotere studie wel worden.
Maar een groot effect zit er zeker niet in. En gezien de ervaringen met influenza verwacht ik in het
algemeen weinig van de antivirale geneesmiddelen.
Van Ingrid een nieuwsoverzicht van het NHG.
https://www.nhg.org/actueel/nieuws
Gemist had ik daar de ivermectine eis van het ANBB.
Op maandag 8 februari 2021 ontving het NHG een brief van Open Legal Advocaten namens de
Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB). Daarin wordt het NHG gesommeerd om
"de behandelprotocollen voor het gebruik van ivermectine binnen tien dagen aan te passen".
Niet verrassend dat het NHG daar niet op is ingegaan. Nog niet gehoord van de ANBB, in het bestuur
zit een oude bekende, Rob Elens.
Over vitamine D zegt Keulemans in bovengenoemd artikel
twee dagen later liet de Gezondheidsraad weten dat er ‘onvoldoende aanwijzingen’ zijn dat vitamine
D ook maar één sikkepit uithaalt tegen covid-19.
In het advies van de Gezondheidsraad staat
Over vitamine D en de preventie van COVID-19 blijkt nog te weinig onderzoek van voldoende
kwaliteit te bestaan om een uitspraak te kunnen doen. Momenteel wordt een aantal onderzoeken
uitgevoerd, maar de resultaten daarvan zijn nog niet beschikbaar.
De kop boven het stuk van de Gezondheidsraad
Onvoldoende aanwijzingen dat extra vitamine D helpt bij preventie COVID-19
De kop zou evengoed kunnen luiden “onvoldoende aanwijzingen dat vitamine D NIET helpt bij
preventie COVID-19”.
Overigens geeft de Gezondheidsraad wel aan dat
het voor een goede botgezondheid wel van belang is dat de groepen voor wie het advies geldt om
vitamine D-supplementen te nemen dat ook doen.
Met een haast religieuze ijver zijn actiegroepen dus bezig het gebruik van ivermectine, vitamine D
maar ook HCQ, al of niet in combi met zink en vitamine C te promoten.
In het artikel van Maarten Keulemans komt Frank Huisman aan het woord die het gebruik van dit
soort middelen een duiding geeft
De omarming van onconventionele middeltjes is van alle tijden, klassen en standen. Hoogleraar
medische geschiedenis Frank Huisman (UMC Utrecht) verwijst naar de vier fasen die je bij
epidemieën vaak ziet, een idee van de Amerikaanse historicus Charles Rosenberg. Voorafgaand aan
de fasen van berusting en duiding, is er eerst een fase waarin men de ziekte ontkent – het zal wel in
China blijven – gevolgd door een fase waarin men ontredderd naar houvast zoekt. ‘Dit is de fase
waarin mensen tot van alles en nog wat hun toevlucht zoeken. Iedereen geeft elkaar de schuld, je
krijgt complottheorieën en antisemitisme, en men grijpt naar de raarste huismiddeltjes.’
Er zijn dan toch groepen die lang in die fase 2 blijven hangen.
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In mijn journaal van 3 mei heb ik de presentatie van Frank Huisman genoemd, over de geschiedenis
van pandemieën, waar Charles Rosenberg ook aan de orde komt. Een presentatie die nog steeds op
het net te vinden is:
https://www.sg.uu.nl/video/2020/04/history-pandemics
Waar komt die haast religieuze ijver vandaan? Huisman:
Wantrouwen, dus. Tegenover de wetenschap, en de overheid. Met ergernis over het beleid als
aanjager. ‘Middelen zoals ivermectine zijn veel minder belangrijk dan het mechanisme erachter: je
buitengesloten voelen van het systeem, van het sociale contract tussen overheid en burgers’, zegt
Huisman. ‘Dat gevoel van: geen onderdeel uitmaken van de Nederlandse familie.’
Huisman noemt als voorbeeld de geheimhouding die geldt voor de afspraken tussen overheden en
farmaceuten over de aanschaf van vaccins: ‘Vaccinweigeraars stellen de vragen die we allemaal
zouden moeten stellen. Wat gebeurt er achter de schermen? Welke financiële belangen spelen hier
mee?’
Ik krijg de indruk dat Frank Huisman zelf ook wel meer informatie zou willen hebben over de
financiële belangen van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie.
‘Vaccinweigeraars stellen de vragen die we allemaal zouden moeten stellen. Wat gebeurt er achter
de schermen? Welke financiële belangen spelen hier mee?’
Maar de openheid die hij vraagt over de afspraken tussen overheden en vaccinproducenten is naar
mijn mening niet haalbaar. Bij de aankoop van – op dit moment-- een extreem schaars artikel als het
corona vaccin zijn niet de producenten maar de overheden elkaars concurrent. De EU concurreert
dan met bijvoorbeeld de UK, VS en Israël, die zouden dan ook open kaart moeten spelen. Alleen als
alle landen hun lot in handen van de WHO zouden geven, zou dit oplosbaar zijn.
Wat wel kan is laten zien welke subsidies er zijn gegeven aan farma bedrijven en wat dat betekent
voor de prijzen die de producenten vragen. In mijn journaal van 18-20 februari staat deze link
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00306-8/fulltext
In het artikel staat globaal wat de bedrijven aan subsidies hebben gekregen. Hierin staat ook een
grafiek wat de verschillende corona vaccins kosten
De prijsverschillen zijn over het algemeen
goed uit te leggen. Heel goedkoop is
Astra, een paar euro, maar Astra heeft
ook heel veel subsidie gehad van de UK
en de VS, en het Oxford instituut heeft de
techniek voor het adeno virus tegen
kostprijs ter beschikking gesteld (voor
iedereen die dat wenst trouwens).
Ook Janssen is relatief goedkoop, ook
omdat er maar 1 injectie nodig is. Janssen
heeft veel geld gekregen van de VS.
Zolang de pandemie duurt, stelt Janssen
het vaccin tegen kostprijs ter beschikking.
In dit schema is Pfizer / BioNTech het
duurst, Pfizer heeft subsidies altijd
geweigerd. Maar ik heb deze grafiek niet
compleet weergegeven. Een Chinees vaccin is nog duurder….
Voor zover ik weet heeft de EU wel bestellingen gedaan bij de fabrikanten, maar niet bijgedragen in
de ontwikkelingskosten (bedragen die je kwijt bent wanneer de ontwikkeling tot niets leidt). Alleen
Duitsland heeft geld gegeven aan BioNTech en CureVac.

89

Corona journaal 10-11 maart 2021
Goedkeuring van het Janssen vaccin door de EMA komt niet als een verrassing.
Het Astra vaccin, op eenzelfde basis als Janssen, kent (weer) een tegenslag: het bericht dat
Denemarken een stop van 14 dagen inlast is onderwerp voor het Science Media Centre
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-reports-that-denmark-has-pausedvaccination-with-the-oxford-astrazeneca-vaccine-as-a-precaution-after-some-reports-of-blood-clots/
Er is maar één commentaar, maar “to the point” wat mij betreft
Prof Stephen Evans, Professor of Pharmacoepidemiology, London School of Hygiene & Tropical
Medicine, said:
“This is a super-cautious approach based on some isolated reports in Europe. The problem with
spontaneous reports of suspected adverse reactions to a vaccine are the enormous difficulty of
distinguishing a causal effect from a coincidence.
“This is especially true when we know that Covid-19 disease is very strongly associated with blood
clotting and there have been hundreds if not many thousands of deaths caused by blood clotting as a
result of Covid-19 disease. The first thing to do is to be absolutely certain that the clots did not have
some other cause, including Covid-19.
“A sensible approach is to investigate and be sure that the benefit and risk balance is in favour of the
vaccine. Since we know with great certainty that the vaccine prevents Covid-19 with its attendant
disease, and we are almost totally uncertain that the vaccine can have caused this problem, the risk
and benefit balance is still very much in favour of the vaccine in my view.
“If however, there is no shortage whatsoever of alternative vaccines, then an extreme precautionary
approach as taken in Denmark may be justified; if however this action stops some people getting the
vaccine who are then vulnerable to Covid-19, then it is a mistaken use of precaution.
“As far as one can tell there has not been a “signal” of such problems in the UK and even if there
were a “signal”, based on spontaneous reports, there needs to be a proper, rapid, epidemiological
study to see if it is coincidence or not.”
Hier is geen woord Frans bij. Het Lareb ziet voorlopig geen reden om aan de bel te trekken.
Wel Frans is wat zoon Jeroen uit Parijs mailt. Hij werkt bij Technip, een Frans ingenieursbureau, en
Technip heeft kennelijk een aantal vaccins te verdelen voor
Pour cette première campagne de vaccination, les salariés volontaires, AGÉS ENTRE 50 ET 64 ANS ET
PRÉSENTANT DES COMORBIDITES* pourront recevoir les deux doses du vaccin AstraZeneca (plus
d’informations disponibles en cliquant ici), à 10 semaines d’intervalle, sur le lieu de travail.
Jeroen komt dus nog niet in aanmerking. Overigens heeft Technip maar 20 doses gekregen (voor ca
10.000 werknemers). Ze houden 10 weken aan tussen de eerste en de 2de prik.
Huub attendeert me op een Volkskrant artikel over Zweden dat ik had gemist
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2021/het-land-van-pippi-nationalisme-zoektzondebok~v426968/
Winkels en restaurants zijn altijd open gebleven, wat niet wil zeggen dat de ondernemers in die
sectoren tevreden zijn
Zoals een horecaondernemer uit de Stockholmse oude stad zegt: ‘Het is absurd dat ik dagelijks moet
openen voor een halfvolle tent omdat de mensen bij elke persconferentie ingepeperd krijgen zo min
mogelijk gebruik te maken van de horeca.’
In dit artikel wordt een poging gedaan de Zweedse “Alleingang” te verklaren
Een spoedcursus voor wie niet groot is geworden met het door Astrid Lindgren geschapen roodharige
kinderboekfiguur: Pippi doet graag ‘haar eigen zin’, zoals ze in haar lijflied zingt. Dat kan ze, omdat
haar vader – een zeerover en dus nogal uithuizig – voor haar een villa en een kist met goudstukken
heeft achtergelaten.
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Die goudstukken symboliseren in de analogie van Gustavsson de riante Zweedse verzorgingsstaat,
die de inwoners de materiële basis en het basisvertrouwen geeft om een verantwoordelijk, maar
vooral vrij leven te leiden. ‘Een verbod of een verplichting een mondkapje te dragen, zou mensen
afhankelijk maken van de staat op een manier die in Zweden ongewenst is.’
Ook van Huub een bericht uit Bonaire. Het is ook in Nederland op het nieuws geweest:
Het totaal aantal besmette personen hier op Bonaire is de laatste 2 weken hard opgelopen. Nu zo’n
150 (allemaal op 1 na Bonaireanen)op een bevolking van 20.000. Elke dag wel ongeveer 30 erbij van
de ca 100 getesten ofwel een hoog percentage positief. Ook elke dag aantal hersteld uiteraard en
maar heel weinig ziekenhuis opnames en doden. Sinds start pandemie 6 doden, en al tijden maar 1
of 2 mensen in het hospitaal. Dat is maar goed ook want Bonaire heeft maar 7 IC bedden. Volgens
mij is er momenteel geen gemeente in NL met relatef gezien zoveel mensen besmet.
Besmettingen komen vooral van illegale feesten door inwoners van het eiland en handhaving van
niks. Iedereen kent elkaar en dus ook de handhavers. Ik weet niet de gemiddelde leeftijd van de
besmettelijken maar die moet denk ik laag zijn. Vandaar ook weinig mensen in het hospitaal.
Effecten van de sinds vorige week verzwaarde maatregelen moeten volgende week zichtbaar
worden, anders komt er ongetwijfeld een volledige lockdown.
Zolang het aantal ziekenhuisopnames zo laag blijft, vraag ik mij af of er een complete lockdown
komt. Met 7 IC bedden voor 20.000 inwoners is Bonaire beter voorzien dan Nederland, dat zou voor
NL op ca 6000 IC bedden komen.
Een onderzoek gerapporteerd in BMJ concludeert dat er een verhoogde sterftekans is bij de Britse
variant.
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579
Bij Science Media Centre is dit artikel bekeken, en de meeste commentaren zijn akkoord met de
conclusie met uitzondering van Julian Tang
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-looking-at-mortality-in-patientsinfected-with-the-sars-cov-2-variant-of-concern-b-1-1-7/
“Again, I’m still not yet very convinced by these results.
“Clinical teams know that the coldest winter temperatures occurring in Jan/Feb can exacerbate all
the comorbidities that predispose to more severe outcomes of COVID-19 – like chronic heart, lung,
renal, neurological diseases – including diabetes, hypertension (stressing the heart).
“So without the careful matching of comorbidities in the VOC and non-VOC arms, these differential
clinical severity model outcomes are still questionable.
Ik dacht eerst dat hij bedoelde dat de Britse variant later in het jaar is opgekomen, maar de
studieopzet was paarsgewijs, gelijke gevallen niet alleen wat leeftijd, comorbiditeit maar ook datum
waarop corona is vastgesteld zijn gepaard. Tang accepteert het resultaat voor het winterseizoen,
maar vraagt zich af of dit ook nog geldt als de temperaturen hoger worden. Beetje vergezocht, met
zijn “again, I am still not convinced” lijkt het of hij wat bevooroordeeld is.
S gene negative is de Britse variant. Paarsgewijs, dus evenveel gevallen voor de Britse als de
“normale” variant. Het verschil is niet heel erg groot.

GSK is niet succesvol tot nu toe met een vaccin, maar een samenwerking met VIR zou een middel
tegen corona kunnen opleveren
https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/vir-biotechnology-and-gsk-announce-vir-7831reduces-hospitalisation-and-risk-of-death-in-early-treatment-of-adults-with-covid-19/
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Fase 2 studies zagen er zo goed uit dat op basis daarvan een “emergency use” wordt aangevraagd bij
de FDA en andere instanties zo begrijp ik.
Het is een monoclonaal antilichaam (“mab”), dat beter in staat zou zijn ook de diverse varianten aan
te pakken
In contrast to other monoclonal antibodies, VIR-7831 binds to a highly conserved epitope of the spike
protein, which may make it more difficult for resistance to develop.
Een epitoop is dus een klein deel van de “spike” van het corona virus, een deel dat kennelijk nog
geen mutatie heeft ondergaan.
In een podcast van nu.nl geeft Ben vd Zeijst zijn mening over het Janssen vaccin (en ook over de
samenwerking overheid-industrie)
https://www.nu.nl/dit-wordt-het-nieuws/6121156/een-prik-van-janssen-vaccin-is-oplossing-vooroverbelasting-zorg.html
Ik had v.d. Zeijst nog niet zo vaak genoemd, maar hij is o.a. directeur geweest van het NVI
(Nederlands Vaccin Instituut). Start interview na 4 minuten. Aan het eind, na 12 minuten vraagt de
reporter vroeg of de Staat niet veel actiever had moeten zijn in de vaccin productie. Hij was
opvallend terughoudend, hij memoreerde zijn rol bij het NVI, en gaf aan dat het NVI te klein was om
een rol te blijven spelen. Wel moet de overheid “begrijpen hoe het werkt” bij de ontwikkeling en
productie van vaccins, anders kunnen er geen goede opdrachten worden gegeven. De overheid
moet als marktmeester kunnen optreden. Toen de reporter vroeg hoe het daarmee zit op dit
moment draaide v.d. Zeijst daar vakkundig omheen.
Het lijkt mij dat de UK en de VS beter begrijpen “hoe het werkt” dan de EU.
In mijn vorig journaal had ik het over de relatie overheid-farma industrie. In ieder geval is er argwaan
tegen Big Farma bij het publiek, en dit werkt door bij overheden, en deels niet onterecht.
Een klacht is dat Big Farma in staat zou zijn middelen als HCQ, ivermectine en vitamine D tegen te
houden omdat deze middelen goedkoop zijn, en er niets op te verdienen valt. Wat onzin is als je kijkt
naar dexamethason en de anti-stollingsmiddelen.
Dexamethason is in 1959 al op de markt gekomen, merknaam Decadron, het komt van Merck (MSD).
Het is erg slecht oplosbaar in water, maar als fosfaat is er een injectiepreparaat van gemaakt. Uit een
folder, ca 1960

Een “foudroyant verlopende” infectie, het zal wel iets heel ernstigs zijn. In mijn Woordenboek
Nederlandse Taal (Koenen, Tjeenk Willink 1974) staat het niet, het komt uit het Frans: Foudroyer is
“door de bliksem getroffen worden”
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Corona journaal 12-13 maart 2021
De trage start met vaccinaties lijkt overtroffen te worden door de trage inzet van de aanwezige 27
miljoen sneltests. Kluytmans wordt er gek van
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoelang-blijft-nederland-nog-wachten-met-desneltest-voor-thuis~bd21d7b1/
Hoe kan het dat zelftesten in Nederland nog steeds niet is toegestaan, terwijl een half jaar geleden
al bekend was dat de regelgeving aangepast moest worden?
‘Ik ken die overwegingen van het kabinet niet. Maar ik denk dat je in zo’n crisis af en toe wel gewoon
een risico moet nemen. Er is nu in Nederland een begin gemaakt, fabrikanten kunnen zich inschrijven,
maar het duurt allemaal lang.’
Terwijl dit volgens u de maanden zijn waarin ze het verschil kunnen maken
‘Om eerlijk te zijn word ik hier soms helemaal gek van. Als je ziet hoe vast we nu zitten, wil je dit
eigenlijk vandaag nog geregeld hebben.’
Frits Abrahams, columnist van de NRC kreeg een brief thuis (beter: zijn vrouw want hij is enkele
jaren jonger)
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/12/uitnodiging-per-brief-a4035226
Het is de uitnodiging voor een prik.
De opwinding was begrijpelijk omdat we naar deze brief hadden toegeleefd, ook al wisten we niet
eens dat J. A. van Vliet hem zou schrijven, sterker nog, we hadden nog nooit van J. A. van Vliet
gehoord. Dat geldt ongetwijfeld voor miljoenen Nederlanders. Daar zal nu snel verandering in
komen, want J. A. van Vliet is arts en, nu komt het, programmamanager coronavaccinatie RIVM.
Abrahams googelde op zijn naam en vond in “zijn” krant het artikel in november, waar van Vliet, met
zijn maat van Delden nu niet direct een alerte indruk maakten
Hij voorspelde bij die gelegenheid dat het hele vaccinatieproces pas in het voorjaar zou beginnen en
een heel jaar zou duren
In het Reformatorisch Dagblad kwam ik bij toeval een artikel tegen dat het complot-denken in
christelijke kring aan de kaak stelt
https://www.rd.nl/artikel/918210-hoe-complotdenker-christen-verleidt
Wie dit artikel wil openen moet dat niet op zondag doen.
Peter Klerks, auteur van een
„Dit soort complotsites gebruikt heel bewust Bijbelse begrippen om christenen te verleiden.
Christenen zijn volop bekend met een woord als satan: het ergste wat er is. Ze kunnen verwantschap
voelen met een complotdenker die zegt te strijden tegen satanisch kindermisbruik. Het wekt
vertrouwen als de ander jouw taal spreekt en ken
Het RD heeft vaker goede artikelen gehad tegen complotdenkers, bijvoorbeeld het artikel tegen
Peter Borgers, de man van het ”retraction paper” (de PCR test, het artikel van Drosten).
Huub wijst me op een NRC artikel, een journalist doet mee aan de fase 3 studie van CureVac
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/12/redacteur-als-proefdier-in-een-studie-naar-een-nieuwcoronavaccin-a4035329
In dit verhaal komt ook Marc Bonten aan het woord die een deel van de studie leidt, het deel dat in
Nederland wordt uitgevoerd (2000 deelnemers). De tijd dringt:
Arts en microbioloog Marc Bonten van UMC Utrecht en bekend van het Outbreak Management
Team, voelt ook haast. Een groep vinden die zich met een proefvaccin wil laten inenten zal nog wel
gaan, zegt hij aan de telefoon. „Maar wie wil nou heel lang de kans lopen in de placebogroep te
zitten, als je bij de GGD al een echt vaccin kan halen?” Zijn angst is dat de wereld straks met een paar
matig werkende vaccins zit, en dat er dan geen tijd meer is voor het testen van betere vaccins. „Als
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blijkt dat de vaccins die we nu testen nauwelijks besmettingen voorkomen, dan hebben we een
probleem.”
Bonten is microbioloog, geen viroloog, daarom misschien die vreemde tekst hier, zoals
” Zijn angst is dat de wereld straks met een paar matig werkende vaccins zit
Wat bedoelt hij? Wat nu geregistreerd is werkt prima. Hij bedoelt waarschijnlijk vaccins die in de
toekomst worden geregistreerd.
Klinische studies met placebo zullen gaan verdwijnen, het is niet meer ethisch. Maar daarvoor in de
plaats komen dan studies waarbij een nieuw vaccin getest wordt tegen een al toegelaten vaccin. Of,
als corona nauwelijks nog voorkomt, op basis van antilichamen en T cellen.
In de NRC een artikel van een filosoof die andere filosofen de les leest
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/12/filosofen-zijn-geen-epidemiologen-a4035312
Filosofen zijn geen epidemiologen, stelt Menno Lievers, theoretisch filosoof, Universiteit Utrecht. De
sub-kop luidt
Coronafilosofen Zonder gêne laten filosofen zich uit over feitelijke wetenschap, om daarna gretig op
de stoel van beleidsmakers plaats te nemen
Lievers heeft het over 2 oud-“Denkers des Vaderlands”, René ten Bos en Marli Huijer, en verder
ethicus (ethica?) Heleen Dupuis en de cultuurfilosoof Ad Verbrugge.
Over het vakgebied van Verbrugge, de cultuurfilosofie memoreert Lievers een uitspraak van W.F.
Hermans uit 1967
„Nergens wreekt het feit dat naast de exacte wetenschappen ook de geesteswetenschappen als
wetenschappen worden beschouwd zich zo meedogenloos als in de cultuurfilosofie”
Verbrugge is een aantal keren opgetreden in café Weltschmerz, dus dan weet je het wel. Hij mocht
onlangs een stuk schrijven in de NRC, waar zonder zijn medeweten de meest controversiële zaken
uit waren geschrapt. Wat op zich ook weer controversieel was.
Lievers:
Critici van de coronamaatregelen werpen één grote onheilspellende wolk op, waarin verwijten van
bureaucratie, angst voor technologische ontwikkelingen, maatschappijkritiek en wantrouwen in de
wetenschap op elkaar worden gestapeld. De analyse voltrekt zich vervolgens met de
onafwendbaarheid van een natuurramp: in ‘collectieve verdwazing’ lopen we achter de leider aan en
Nederland verandert in een ‘fascistische staat met avondklok’.
Daan Roovers is nog even de huidige Denker des Vaderlands
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/filosofie-is-volgens-daan-roovers-ruimte-creeren-in-je-hoofdom-hetzelfde-anders-te-zien~be3e32fa7/
Haar standpunt lijkt op dat van Lievers:
Wat de rol van de publieksfilosofie moet zijn? Het blijft zoeken, zegt Roovers. Zelf koos ze ervoor haar
‘stem te verheffen zonder te opiniëren’. De nieuwe Denker, die onlangs anoniem een bijdrage schreef
in de Volkskrant, doet dat weer heel anders, met een uithaal naar het ‘activistisch engagement’ van
Huijer. Daardoor kwam haar ‘filosofische afstand in de knel’. Roovers heeft het stuk gelezen. “Mijn
opvolger kiest een heel andere toon, zet zeer polemisch in, en wil wegblijven van activisme. Dat
laatste begrijp ik wel. Ik wil met filosofie ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien, pas
daarna komt de ambitie om de wereld te veranderen.”
Binnenkort hebben we dus een nieuwe “Denker”, en hier is het essay dat Roovers bedoelt
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/eerste-essay-nieuwe-denker-des-vaderlands-waaromwe-een-stap-terug-moeten-doen-in-het-coronadebat~bd7804f0/
Dit is de sub-titel
De filosoof moet de eigen tijd een spiegel voorhouden, maar waken voor activistisch engagement,
betoogt de (nog geheime) nieuwe Denker des Vaderlands.
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Hier moet ik wel heel sterk denken aan de kritiek van Arnoud Boot op de economie hoogleraren
Baarsma en Teulings.
De artikelen in de Financial Times zijn sterk copyright beschermd, maar de films zijn vrij toegankelijk
(tenminste bij mij). De wereld van de vaccins, met een sterke financiële focus, vinden we hier
https://www.ft.com/video/e6f487f4-a7d9-4e90-b9cb-ef8d25803bec
In de Volkskrant een achtergrondverhaal over Astra Zeneca, het bedrijf met de grootste
leveringsproblemen
https://www.volkskrant.nl/economie/astrazeneca-levert-weer-minder-coronavaccins-wat-voorbedrijf-is-dit~bdf8b761/
Een factor die de leveringsproblemen veroorzaakt is waarschijnlijk dat het bedrijf geen ervaring
heeft met vaccins
Het verschil tussen medicijnen en vaccins lijkt misschien klein, alsof een bakker besluit om voortaan
naast tijgerbrood en krentenbollen ook maar macarons en eclairs te maken. ‘Toch is het een totaal
andere business. Dat zit ‘m in de biotechnologie, dat is echt iets heel anders dan de klassieke
medicinale chemie.’
In eerste instantie was Oxford bezig met Merck maar toen dat niet doorging kwam Astra in beeld.
In hetzelfde artikel aandacht voor de geschiedenis van de 2 “poten”, Astra en Zeneca (oorspronkelijk
ICI).
Astra had voor de oorlog sulfonamides, maar vlak na de oorlog kwam een middel dat nog steeds het
meest gebruikte lokaal anestheticum is
Sulfa was een Duitse vondst, maar een van Astra’s grootste successen, het in 1948 gelanceerde
verdovingsmiddel lidocaïne, was van Zweedse makelij.
Zelf heb ik een andere herinnering aan Astra, het was een concurrent van Duphar op de markt van
automatische injectoren voor militaire toepassing.
Ik heb nog wel wat spullen uit die tijd, wij maakten de AtroPen, vele miljoenen, met name voor de
NAVO, met atropine als actieve stof, en later kwam daar de ComboPen bij, atropine met een oxim,
als ik me goed herinner
pralidoxime (P2S codenaam)
Rechts de (kleine) Atropen,
links de Combopen (training).
De meeste zenuwgassen
werken op een enzym,
acetylcholinesterase.
Acetylcholine heeft een
functie bij de zenuwprikkeling,
en moet supersnel worden
afgebroken door het enzym,
anders komt er een overvloed
aan acetylcholine, een continue stimulering van spieren met uiteindelijk verlamming als resultaat.
Dat is dus het effect van acetylcholinesterase remmers, zoals sommige insecticiden, en een hele
serie gifgassen. Atropine zorgt dat de overmaat acetylcholine de spieren niet bereikt. Wie googelt op
de Russische dissident “Navalny” en “atropine”, vindt dat hij zijn leven aan atropine te danken.
Atropine is al heel oud, het komt uit de plant Atropa belladonna. Belladonna, omdat het in het oog
gedruppeld, het samentrekken van de pupilspier stillegt, met als gevolg heel wijde pupillen (wat als
mooi werd ervaren).
Het nieuwere pralidoxime zorgt niet voor blokkade maar voor een re-activering van het enzym dat
acetylcholine moet afbreken.
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Corona journaal 14-15 maart 2021
Ik dacht mijn journaal nog in elk geval een dag uit te stellen, ik ben bezig met een verhaal over de
voorbereidingen voor een eventuele griep pandemie, vlak na de oorlog. Wat geresulteerd heeft in
het griepvaccin waar ik veel mee gewerkt heb.
Maar de actualiteit – het (tijdelijk?) stoppen met het Astra vaccin maakt dat ik toch met een journaal
kom.
Voor met name huisartsen zijn de gevolgen aanzienlijk. Van Ingrid de link naar de LHV:
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/vws-besluit-vaccinatie-met-astrazeneca-te-pauzeren-0
Het is voor mij een discutabel besluit, en wat meer zegt, ook voor Frits Rosendaal. Frits Rosendaal
hadden we als spreker op een Farmaceutisch Historische Dag, toen het over “de pil” ging. Hij was
jaren geleden luis in de pels van de farmaceutische industrie omdat hij een verband legde tussen
trombose en pilgebruik, dus hij weet waarover hij het heeft.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/15/trombose-stopt-ook-in-nederland-toediening-astrazenecavaccin-a4035625
Epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC in Leiden is „verbaasd” dat het advies van het CBG
binnen een paar dagen tijd zo is omgedraaid. Rosendaal: „Een toevalsbevinding ga je niet beter
snappen door er heel lang naar te kijken. Zo’n onderzoek kan ook plaatsvinden terwijl de vaccinaties
doorgaan.
Hier waarom het toeval is
Trombose komt relatief vaak voor, ook bij mensen onder de vijftig, zegt Rosendaal. „Dat er dan ook
mensen zijn die het toevallig krijgen na de prik, is niet bijzonder. Trombocytopenie is een bijwerking
die vaker voorkomt bij vaccinaties, bijvoorbeeld bij 1 op 25.000 kinderen die een BMR-prik krijgen,
maar dat is ook niet iets om je meteen zorgen over te maken.”
Trombocytopenie is een tekort aan rode bloedlichaampjes, dit zou samengaan met trombose. Wat
een vreemde combinatie is volgens schoonzus Ingrid. Het CBG meldt overigens dat deze combinatie
in Nederland nog niet is voorgekomen.
Rosendaal staat ook in de Volkskrant:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-samenloop-van-weinig-bloedplaatjes-entrombose-en-een-vaccinatie-is-uiterst-zeldzaam~b992f6c1/
Rosendaal: ‘We hebben in Europa tot nu toe 13 miljoen mensen met het AstraZeneca-vaccin
gevaccineerd, wat is er in de week na vaccinatie zoal gebeurd? Iemand heeft de lotto gewonnen, er
zijn heel veel kinderen geboren, er zijn zes mensen overleden in het verkeer. Dat heeft allemaal niks
met de vaccinatie te maken, het gebeurt toevallig ná vaccinatie. Ik ben erg bang dat het vertrouwen
in de vaccins nu gaat afnemen en dat zou zeer onterecht zijn.’
Maar hier zijn ook andere opinies, de combinatie van trombose en trombocytopenie is vreemd maar
er zijn toch aandoeningen waarbij dit voorkomt
Toch zijn er twee zeldzame auto-immuunziektes, ITP en TMA, die beide kenmerken kunnen verenigen.
Patiënten maken dan antistoffen aan tegen hun eigen lichaam, meer specifiek: tegen hun eigen
bloedsysteem.
En ook na vaccinatie zou het kunnen voorkomen
In een overzichtsartikel dat een half jaar geleden werd gepubliceerd in het International Journal of
Infectious Diseases schrijven deskundigen op het gebied van auto-immuunziektes dat ITP zich heel
soms voordoet na een vaccinatie. Het gaat om uitzonderingen, na een mazelenvaccinatie steekt de
aandoening bijvoorbeeld binnen zes weken bij een op de 25.000 kinderen de kop op.
Dat zijn de 25.000 die Rosendaal ook noemde.
Menno van Leeuwen stuurt me een artikel van de Engelse statisticus Spiegelhalter
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/15/evidence-oxford-vaccine-blood-clotsdata-causal-links?CMP=Share_iOSApp_Other
Spiegelhalter heeft een snelle berekening gemaakt, het aantal meldingen is maar een fractie wat je
statistisch zou mogen verwachten
So when the European Medicines Agency says there have been 30 “thromboembolic events” after
around 5m vaccinations, the crucial question to ask is: how many would be expected anyway, in the
normal run of things?
We can try a quick back-of-the-envelope calculation. Deep vein thromboses (DVTs) happen to
around one person per 1,000 each year, and probably more in the older population being vaccinated.
Working on the basis of these figures, out of 5 million people getting vaccinated, we would expect
significantly more than 5,000 DVTs a year, or at least 100 every week. So it is not at all surprising that
there have been 30 reports.
Ernst Kuipers vindt 2 weken opschorten erg lang
https://www.nu.nl/coronavirus/6122010/kuipers-trekt-lange-stop-van-twee-weken-op-astrazenecavaccin-in-twijfel.html
Hij maakt soortgelijke berekeningen als Spiegelhalter. Voorzichtige kritiek op het CBG besluit
Op basis van het kleine aantal meldingen had hij "nog twee keer nagedacht" over het besluit om het
prikken te staken.
En
Als het kan, zou Kuipers het liefst zien dat het vaccin binnen een paar dagen weer zal worden
gebruikt. Zelf zou hij het vaccin zeker nemen als hij daarvoor in aanmerking zou komen.
De EMA ziet nog geen reden om de vaccinaties te stoppen, uit het NRC artikel met Rosendaal:
Sabine Straus, voorzitter van de bijwerkingencommissie van de EMA, vertelde ze tegenover de NOS
dat zij „enigszins verwonderd” was dat het CBG dit kennelijk niet heeft willen afwachten
Je zou zeggen dat landen bij een vaccin dat door de EMA is goedgekeurd, ook even rustig afwachten
tot de EMA tot een conclusie is gekomen of dit vaccin nog veilig is. Zodra enkele landen besluiten om
te stoppen ontstaat er een dynamiek waaraan ook Nederland niet aan kon ontkomen, zo lijkt mij.
Op zich is het niet zo gek wanneer landen de mogelijkheid hebben om een specifieke batch van de
markt te halen wanneer het om een lokaal probleem gaat. Bijvoorbeeld wanneer er een fout is
gemaakt met de verpakking (die meestal lokaal is).
Maar wanneer het een bijwerking is die niet beperkt is tot één batch maar kennelijk inherent aan
het product lijkt me toch gezamenlijk optrekken via de EMA noodzakelijk. Uiteindelijk vertrouwen
we de EMA ook in geval van toelating.
De reactie uit de UK laten zich raden. Boris Johnson heeft al laten weten dat er geen problemen zijn
met het vaccin, en ook de reacties bij Science Media Center wijzen in die richting
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-news-that-germany-has-haltedvaccinations-with-the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine/
Het feit dat de zaak vanuit Denemarken is gaan spelen, doet me denken aan de narcolepsie
bijwerking bij het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Die deed zich uitsluitend in Noordelijke landen
voor. Hebben ze daar een scherper afgestelde bijwerking rapportage?
Op Bonaire loopt het lekker wat betreft het bereiken van de groepsimmuniteit zoals broer Huub mij
mailt
Gaat lekker op Bonaire. Meer dan 250 actieve besmettingen bij een positief testpercentage van 40%,
meer dan 600 in quarantaine en 3 meer ziekenhuisopnames naar 5 nu. Ook een manier om
groepsimmuniteit te bereiken. Absoluut nodig dat er extra maatregelen komen zoals een avondklok
en scholen dicht. Ben benieuwd.
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De Vlaamse historicus (historica?) Annelien de Dijn wordt geïnterviewd in de Volkskrant
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/historicus-annelien-de-dijn-het-begrip-vrijheid-isgekaapt-door-de-elite~bf6368cd/
De Dijn is hoogleraar moderne politieke geschiedenis in Utrecht. Afgelopen najaar publiceerde ze bij
Harvard University Press een imposante geschiedenis van 2.500 jaar denken over vrijheid. In april
verschijnt de Nederlandse vertaling: Vrijheid–Een woelige geschiedenis.
Wel aardig om vanuit België een visie te krijgen hoe in Nederland het begrip vrijheid zich heeft
ontwikkeld
Wat valt u als Vlaamse en als voormalig inwoner van de VS op aan de manier waarop in
Nederland over vrijheid wordt gesproken?
‘In mijn perceptie is Nederland een heel neoliberaal land, waarin dat individualistische
vrijheidsdenken diep is doorgesijpeld. Ook de officiële ideologie is heel liberaal. Rutte zei onlangs:
‘Nederland is een hartstikke socialistisch land.’ Daar ben ik het echt niet mee eens.
‘Nederland is volgens mij op twee manieren in verwarring als het om vrijheid gaat. Enerzijds zijn we
dus vergeten dat vrijheid sinds de Atheense democratie een collectief begrip was. Samen
verantwoordelijk zijn voor collectief bestuur wordt nu nauwelijks nog als vrijheid ervaren. Het
neoliberale, individualistische vrijheidsbesef domineert, gericht op de eigen vrijheid om te doen waar
je zin in hebt, te consumeren en te feesten zo veel je wil.
Zal duidelijk zijn hoe zij de staat tegenover mensen die coronaregels zoals een avondklok negeren.
Van Menno van Leeuwen een artikel uit de NewScientist
https://www.newscientist.com/article/mg24933254-000-giving-vaccine-to-older-people-first-couldhelp-the-coronavirus-evolve/
Als je mensen vaccineert die actief virus verspreiden is de verwachting dat je minder snel vervelende
mutanten krijgt. Dat lijkt me wat theoretisch, in Nederland zijn we met de risicogroepen begonnen,
en binnen niet al te lange tijd heeft iedereen de kans zich te laten vaccineren. Niet iedereen
trouwens, onder de 18 niet en daar zitten toch aardige verspreiders tussen. En ik moet nog zien
hoeveel 30 minners zich laten vaccineren.
Deze opmerking is misschien wel juist, maar….
Last year, Vespignani and his colleagues compared what would happen if vaccines were distributed
fairly around the world based on population numbers rather than hoarded by rich nations until they
have vaccinated their entire populations, as the likes of the US and UK plan to do. The researchers
found that equitable distribution would roughly halve the number of global deaths.
Huub stuurt me een artikel over de schooluitbraak in het Twentse Enter
https://www.tubantia.nl/wierden/grote-corona-uitbraak-op-basisschool-enter-was-te-verwachtenzegtggd~a1c74bda/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
En van Peter Toll een artikel over het veilig openen van scholen
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00622-X/fulltext
onderaan het artikel is een PDF te vinden met interessant “supplementary material”
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Corona journaal 16-19 maart 2021
Een week waarin aan de ene kant vaccinatie met het Astra vaccin wordt onderbroken, en
van de andere kant wordt geprobeerd om in India hetzelfde vaccin te kopen – wat ten koste
gaat van andere landen die het waarschijnlijk (nog) harder nodig hebben.
De landen die als domino-stenen stopten met vaccineren van Astra gaan weer beginnen. Die
Belgen, we maken er grappen over, maar nu staan ze aan de goede kant
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/16/belgische-viroloog-van-ranst-pauze-astrazenecavaccin-niet-verantwoord-a4035783
Volgens mij enten ze in België de ouderen met Astra, en dan is de beslissing om door te
gaan makkelijker te nemen. De ongerustheid gold met name vrouwen onder de 55 jaar.
In Frankrijk gaat men wel verder met Astra maar dan alleen voor 55 plus. Wel ironisch, eerst
juist niet voor die 55 plus, nu exclusief juist voor deze groep.
Nederland had juist met de EMA sinds kort in Amsterdam, net als België ook wel even
kunnen wachten op het EMA besluit. Op basis van In Nederland gemelde bijwerkingen heeft
Lareb geen redenen om te denken dat trombose een bijwerking is voor het Astra vaccin
https://www.lareb.nl/pages/update-van-bijwerkingen
Maar misschien wil het CBG zich juist profileren ten opzichte van de EMA?
Ik geloof overigens niet dat het statistisch vermogen van virologen is aangetast. Die zitten
niet bij het CBG de kosten-baten van vaccins af te wegen denk ik.
Jep schrijft dat hij statistiek een lastig vak vindt, en als voorbeeld stuurt hij het “Monty Hall”
probleem. Nooit van gehoord. De link die hij meestuurt is inderdaad ingewikkeld, maar ik
vond een filmpje dat het op een simpele manier uitlegt. Het is in elk geval 3 miljoen keer
bekeken.
https://www.youtube.com/watch?v=4Lb-6rxZxx0
Ook van Jep een artikel dat probeert begrip te kweken voor de beslissing om de vaccinatie met Astra
“on hold” te zetten.
https://www.sciencemag.org/news/2021/03/it-s-very-special-picture-why-vaccine-safety-expertsput-brakes-astrazeneca-s-covid-19
In Europa gaat het om tenminste 13 gevallen
vaccine safety officials say they did not take the decision lightly, and that symptoms seen in at least
13 patients, all between ages 20 and 50 and previously healthy, in at least five countries are more
frequent than would be expected by chance. The patients, at least seven of whom have died, suffer
from widespread blood clots, low platelet counts, and internal bleeding—not typical strokes or blood
clots. “It’s a very special picture” of symptoms, says Steinar Madsen, medical director of the
Norwegian Medicines Agency. “Our leading hematologist said he had never seen anything quite like
it.”
Over de 7 gevallen in Duitsland is wat meer informatie beschikbaar
PEI head Klaus Cichutek says all seven cases of CVT had occurred between 4 and 16 days after
vaccination, and that an analysis suggested only a single case would normally be expected among
the 1.6 million people who received the vaccine in that time window.
Er staat niet bij hoeveel injecties in Duitsland gegeven zijn met Astra, maar dat zullen er net als in
Nederland nog niet zo veel zijn geweest.
Het is lastig om na te gaan in hoeverre een corona infectie, die ook vaak bloedstolling met zich
meebrengt, een rol speelt. Wat dat betreft zou het interessant zijn om de bijwerkingen met
Moderna en Pfizer te vergelijken met dat van Astra.
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Als het een zeldzame bijwerking van Astra is dan zou het mij niet verbazen als dat ook voor Janssen
opgaat, en Sputnik, vaccins gebaseerd ook op de virale adeno vector.
Als een product pas op de markt is dan is het niet altijd eenvoudig na te gaan of een bijwerking
inherent aan het product is, dan wel te wijten is aan een afwijking bij een grondstof of fout in het
productieproces. Bij Astra lijkt dit toch op het eerste
Some have instead speculated that specific batches of the vaccine caused the problem, for instance
because they were contaminated or contained a higher dose. That’s unlikely, Cooke said yesterday,
because across Europe, the patients received doses from many different batches. AstraZeneca
supplies Europe with vaccine from several plants, however, and EMA could not say whether all of the
batches involved came from the same facility.
Dagelijks krijg ik nu van Huub een update over de situatie op Bonaire. Dit is de laatste
Vandaag verwacht ik op Bonaire tegen de 400 positieve COVID gevallen (allemaal inwoners van
Bonaire, geen toeristen die kijken veel beter uit) en ruim 1000 in quarantaine. Nog steeds 30 tot 40
procent positief van ruim 100 getesten per dag. Tot voor kort lag er maar 1 in het ziekenhuis, nu al 12
waarvan 4 op de IC dus tegen de capaciteit aan. Noodplannen worden opgesteld waaronder
mogelijkheid extra veldhospitaal van Defensie. Pas sinds gisteren verzwaard lockdown regime van
kracht met avondklok, bijna alles incl scholen dicht en geen alcohol meer bij afhalmaaltijden.
Luchthaven blijft (nog) open en onze terugvlucht staat nog voor 2 april. Wel vereist PCR test paar
dagen daarvoor, en sneltest op vertrekdatum zelf. Ook hopelijk nog zoals gepland de tweede Pfizer
prik op 29 maart. Deze week zijn ze begonnen met tweede prikken dus het lijkt er op dat het schema
van ruim 3 weken tussen eerste en tweede prik overeind blijft.
Wij zitten hier prima, kunnen verder alles nog doen zoals wandelen, zwemmen etc in perfect weer,
maar het is wel saaier geworden zo zonder restaurants etc. Kortom, tijd om na tweede Pfizer prik
maar weer eens richting Almelo te gaan.
Niek stuurt me een link, ook India kent productieproblemen
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55571793
Vermeld wordt dat er een tekort gaat ontstaan van filters en plastic zakken, en dat de VS export
restricties daarvan instelt.
In de productie van biologicals wordt veel gebruik gemaakt van gamma gesteriliseerde plastic
(wegwerp) onderdelen. Daarmee worden gecompliceerde schoonmaak- en sterilisatieprocedures
vermeden. En een veel grotere flexibiliteit in productie bereikt. Maar de materiaalbehoefte is dan
navenant groot.
Liesbeth Muller vraagt of ik het artikel van Lex van der Eb in de NRC heb gezien. Wel gezien maar
vergeten op te nemen in mijn journaal, maar hier is het alsnog
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/09/de-grootvader-van-het-janssen-vaccin-a4034873
Leuk artikel over de “uitvinder” van de Per.C6 lijn, maar toevallig vond ik ook in de NRC maar dan 7
jaar geleden meer feitelijke informatie over deze cellijn
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/27/een-mensencel-is-vogelvrij-1238556-a541997
In dit artikel veel aandacht voor de juridische implicaties van het gebruik van cellijnen afkomstig van
menselijke cellen
De discussie rond het rechtmatig gebruik van lichaamsmateriaal van patiënten laaide op in 2010
toen wetenschapsjournaliste Rebecca Skloot haar boek The Immortal Life of Henrietta
Lacks publiceerde. Daarin beschrijft Skloot de ontstaansgeschiedenis van de veelgebruikte HeLacellijn. Skloot gaf de persoon achter de HeLa-cellen haar naam terug: Henrietta Lacks, een jonge,
zwarte vrouw in een racistisch Amerika.
De HeLa cellijn is het meest gebruikt maar de cellijn die van der Eb ontwikkelde gaat de HeLa
mogelijk voorbij. Dit is de oorsprong van Per.C6
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Het netvlies kwam uit een foetus die in 1985 werd geaborteerd, vertelde Van der Eb toen. De
identiteit van de donor van de foetus waaruit PER.C6 ontstond is wél bekend. “[Na de abortus] kreeg
de moeder nog minstens twee gezonde kinderen, in hetzelfde ziekenhuis in Leiden”, vertelde Van der
Eb tegenover de commissie van de FDA.
In de Volkskrant een artikel van Maarten Keulemans, met een berekening van het aantal dodoen als
we niets hadden gedaan
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoeveel-levens-heeft-een-jaar-lockdown-eigenlijkgered~b7f4c878/
Ik blader door een onderzoek dat net verscheen in vakblad Emerging Infectious Diseases. Samen met
tien onderzoekers, verbonden aan het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek, becijfert
epidemioloog Liselotte van Asten daarin met koel rekenwerk wat die eerste lockdown, van afgelopen
lente, ons eigenlijk heeft opgeleverd. ‘Een ruwe berekening’, benadrukt Van Asten, als ik haar opbel.
Uitgerekend is hoeveel doden er gevallen zouden zijn zonder maatregelen. De teller komt uit op
134.000, wat goed overeenkomt met de schatting van Keulemans zelf aan het begin van de
pandemie (137.000).
Het is een theoretische exercitie, want ik denk dat zelfs in landen die hebben ontkend dat er een
probleem is (met Tanzania als extreem voorbeeld) groepen in de bevolking maatregelen hebben
genomen. En omgekeerd zijn er zoals bij ons mensen die maatregelen aan hun laars lappen.
Het artikel van Keulemans is uitgekomen nog voor de verkiezingen, maar het heeft toch niet een
grote groep kiezers weerhouden om op Forum voor Democratie te stemmen.

Corona journaal 20-22 maart 2021
Omdat de oudsten nu meest zijn gevaccineerd valt het met de sterftecijfers mee, geen oversterfte
geconstateerd dit jaar. Maar de oudsten komen niet zo vaak in het ziekenhuis dus dat effect is
beperkt. Zondagavond op Nieuwsuur kwam Marc Bonten met een voorspelling voor
ziekenhuisopnames in de komende maanden.
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/21-03-2021/VPWON_1324162
Dit is de grafiek die Bonten liet zien, de ic bezetting bij ongewijzigd beleid

Wat opvalt is de grote onzekerheid, maar de mediaan stijgt, met rond eind mei een bezetting van
tegen de 1500. Wel iets minder dan eerdere voorspellingen, maar toch nog fors. De cijfers van de
afgelopen dagen geven aan dat dat een realistische voorspelling is.
Overigens was op 7 april 2020 de top bereikt op de ic, met 1428 bedden bezet.
Als je het aantal opnames op de ic snel wil verminderen moeten de obese mannen als eerste worden
gevaccineerd, óók of juist 65 plussers. Die komen nu nog niet in aanmerking, het Astra vaccin was
niet voor ouderen bedoeld
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2373442-obese-65-plussers-wachten-nog-op-vaccin-terwijl-coronajuist-voor-hen-gevaar-is.html
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Van diverse kanten komt nu druk om toch de 65 plus groep te gaan vaccineren. De huisartsen
kennen niet al hun patiënten, maar daar lijkt me een oplossing voor te vinden. En anders mis je een
enkele, nog geen reden om het te laten. Er zijn huisartsen die zich nu al niet aan de richtlijn houden
en ook 65plus vaccineren. Maar niet iedereen denkt er zo over:
Huisarts Niels Harkink uit Zeist houdt zich wél keurig aan de richtlijn. "Mijn wens is dat de richtlijn
gewoon zo blijft. Afwijken geeft onrust. En die onrust komt weer bij de huisarts terecht. Mensen
vragen constant wanneer ze aan de beurt zijn en daar kan ik dan geen antwoord op geven."
Versoepelingen zitten er niet in, maar buitenactiviteiten zouden als eerste in aanmerking moeten
komen. Gommers heeft spijt dat hij daar niet harder op ingezet heeft
https://nos.nl/liveblog/2373604-gommers-focus-kabinet-was-verkeerd-je-moet-juist-naar-buitenkabinet-moet-zich-laten-testen.html
Hij erkent dat hij er zelf ook schuldig aan is. "Misschien had ik harder moeten roepen, maar eigenlijk
hadden we sporten en naar buiten gaan meer moeten stimuleren en dat dat de eerste maatregel had
moeten zijn in de versoepelingen". Volgens hem is het altijd goed te bewegen, goed te eten, goed te
slapen en wat af te vallen, en werkt dat ook preventief.
Tijdje terug nam een, toen nog anonieme, nieuwe “Denker des vaderlands” collega’s als Marli Huijer
de maat. Inmiddels is bekend wie de nieuwe “denker” is
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/19/paul-van-tongeren-nieuwe-denker-des-vaderlands-webesteden-onze-morele-plichten-het-liefst-uit-a4036455
Van hem zijn minder meningen te verwachten
„Nou, ik sta nogal argwanend tegenover het geven van meningen. Met ‘nadenken’ bedoel ik afstand
nemen en door na te denken wat andere filosofen gedacht hebben, helpen bij het verhelderen hoe
we nu over de dingen denken.”
Wat mogen we dan wel verwachten? De interviewer vraagt om een voorbeeld
„Onze samenleving wordt geleid door ongeduld. Als je kijkt naar de coronamaatregelen en het verzet
ertegen, is er sprake van voortdurende haast. De bevolking klaagt als iets te lang duurt – denk aan de
lockdown – politici zijn op hun beurt weer gehaast met het doorvoeren van maatregelen uit angst
dat de economische en emotionele schade te groot worden. Ik vind het interessant om te kijken wat
dat ongeduld eigenlijk inhoudt. Waarom is het voor ons steeds moeilijker geworden om te wachten?
Wat is een deugdzame manier van wachten? Een antwoord ligt in het denken van Aristoteles.
Toch wel een mening, lijkt me, met een oplossing erbij, al is die niet van hemzelf.
In de Volkskrant een achtergrondartikel van de “vaccinpaniek”
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinpaniek-hoe-de-europese-prikcampagneabrupt-tot-stilstand-kwam~b93d977c/
Miriam Sturkenboom, van het Access onderzoek constateert
‘Achteraf was het misschien verstandiger geweest als de Europese landen gezamenlijk hadden
opgetrokken en tegelijkertijd hadden besloten om tijdelijk te stoppen’, zegt Sturkenboom,
terugblikkend. ‘Wat er nu gebeurde was wat verwarrend.’
Er komt meer duidelijkheid over de zeldzame (1:1.000.000) bijwerking, de combi bloedstolling en
verminderd aantal bloedplaatjes, en daarmee ook op een behandeling
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oorzaak-van-bijwerking-astrazeneca-vaccinontdekt-behandeling-goed-mogelijk~b23a76622/
‘Het medicijn van eerste keus bij problemen met bloedstolling, de bloedverdunner heparine, moet bij
hen nu juist niet worden gebruikt, daar worden ze alleen maar zieker van.’ De experts adviseren om
patiënten een infuus te geven met immunoglobulinen, waarmee het afweersysteem weer in balans
wordt gebracht.
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Joost Zaat is met pensioen als huisarts maar maakt nu deel uit als zzp-er van een prikploeg. Hij was
niet blij met de stop
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/van-de-anticonceptiepil-kun-je-ook-trombose-krijgenen-die-geven-we-toch-ook~b33509dc6/
Dit is de start van zijn verhaal
Ik haalde op maandagmorgen de krant uit de bus en zag dat de angst voor een zeldzame gebeurtenis
de boven-ons-gestelden te machtig is geworden. Opnieuw is er een onbegrijpelijke risicoafweging:
stoppen met AstraZeneca vanwege een superzeldzame mogelijke bijwerking en daarmee het risico
nemen op meer zieken. De Jonge wil absoluut zeker zijn dat het vaccin geen kwaad kan, alsof 100
procent zekerheid bestaat. Huisdokters en GGD’s konden dus subiet aan de slag om 280 duizend
mensen af te bellen
Dat de Jonge hierop wordt aangesproken lijkt me niet terecht, de misser zit hier bij het CBG naar
mijn idee.
Voor de rest kan ik het helemaal eens zijn met Joost Zaat.
Wenen wil ik en smijten met het avondeten, omdat woensdag de (extreem-)rechtse partijen in ons
parlement opnieuw gegroeid zijn. Partijen die het niet nauw nemen met de rechtsstaat, partijen die
grote groepen Nederlandse burgers discrimineren en daardoor ook hun gezondheid schaden, partijen
die hun voorstellen baseren op fabels, wantrouwen en verlangen naar een ‘homogeen’ Nederland
dat nooit bestaan heeft.
Dat er ook huisartsen zitten onder die “grote groepen Nederlandse burgers” is niet gek natuurlijk,
hier zijn er enkele (gestuurd door Huub)
https://www.ad.nl/gezond/mrs-covid-is-huisarts-en-ziet-corona-niet-als-gevaar-en-zo-zijn-ermeer~ae46de18/
Mrs. Covid’ noemt Berber Pieksma zichzelf op YouTube. Onder die naam deelt ze haar ideeën over
het coronavirus in videoboodschappen vanuit haar huiskamer. Mrs. Covid ziet corona niet als gevaar.
Volgens haar zijn dat de wereldleiders en ‘stinkend rijke griezels’. Zij zouden in het virus een kans zien
om alle wereldproblemen zoals klimaatverandering en vervuiling op te lossen. Die oplossing is
depopulatie (ontvolking, red.) door middel van vaccinatie, vermoedt Pieksma, die het heeft over het
vermoorden van ouderen in verpleeghuizen. Ze ziet beleid dat als doel heeft om de sterksten te laten
overleven en om de soort mooier te maken. Ja, wat haar betreft is er een parallel met de Tweede
Wereldoorlog.
Er zijn oude bekenden bij zoals Rob Elens, en op 12-15 september heb ik al eens Bettina van Steenis
genoemd:
Huisarts Bettina van Steenis uit Enschede oppert als gast in een talkshow van complotsite De Blauwe
Tijger dat de Nederlandse overheid de samenstelling van het coronavaccin tot staatsgeheim heeft
verklaard. Van Steenis zit in de uitzending tegenover Elke de Klerk, de oprichter van de groep Artsen
voor Waarheid. Zij stelde eind vorig jaar tijdens een coronaprotest dat er in het coronavaccin
nanodeeltjes zitten waarmee we ‘officieel eigendom van Microsoft’ worden.
Voor de samenstelling van de mRNA vaccins kan van Steenis terecht bij het Geneesmiddelenbulletin
https://www.ge-bu.nl/artikel/mrna-vaccins-bij-covid-19?full
Het gedoe, welk land het nu wel goed heeft gedaan bij de aankoop van vaccins, en welke niet doet
me sterk denken aan een “zero sum game”
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-sum_game
Bij schaarste betekent het dat als het ene land slim inkoopt, dat dat ten koste gaat van andere
landen.
The most common or simple example from the subfield of social psychology is the concept of "social
traps". In some cases pursuing individual personal interest can enhance the collective well-being of
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the group, but in other situations all parties pursuing personal interest results in mutually destructive
behavior.
Dit gaat over individuen maar is moeiteloos naar landen over te zetten. Het “mutually destructive
behaviour” doet zich al voor tussen de EU en de UK, en escaleert mogelijk
https://www.demorgen.be/nieuws/britten-reageren-ontzet-nu-eu-dreigt-te-stoppen-met-vaccinssturen~b83926aa/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
Ondanks dat de Britten ons voor zijn met het aantal toegediende vaccins lijkt het mij nog steeds een
goede aanpak geweest om gezamenlijk als EU vaccins in te kopen. Alle EU landen voor zich: nog
meer “mutually destructive behaviour”
Huub is enthousiast over Vaxx, het boek van Coutinho
Heb het boek Vaxx gelezen.zeer indormatief. Wist niet dat er zoveelvaccins zijn. Wij hebben ons
overigens laten inenten tegen pneumokokken, op advies van een Zweedse bridgepartner /arts wiens
vrouw daaran is overleden. Vaccinatie wodt nu gratis aangeboden aan mensen boven de 73 jaar.
Advies van de gezondheidsraad is overigens iederen boven 60 jaar. Naar verluidt omdat er te weinig
vaccins zijn, maar wij konden gewoon een bestelling plaatsen bij de apotheek. Zelf betalen te weten
45 euro. Coutinho gaat ook in op gordelroos waar ook een vaccin voor is. Noemt het duur, 200 euro.
Als je het kan betalen, zoals wij, vind jij het dan verstandig te nemen?
Zelf volg ik de Gezondheidsraad, maar ik zal niemand adviseren om het gordelroos vaccin niet te
nemen. Als de prijs zakt naar ca 100 euro komt het in het pakket zo begreep ik.
Ik ben trouwens benieuwd of net als influenza, ook met gordelroos ziekenhuisopnames zijn gedaald
(besmetting ook door contact).

Corona journaal 23-24 maart 2021
Met mijn vraag, minder gordelroos misschien vanwege de beperkende maatregelen zat ik dus
helemaal verkeerd, zoals mijn correspondent Astrid uit Stockholm mailde. Wie waterpokken heeft
doorgemaakt heeft latent virus bij zich in de wervelkolom dat zich bij een slechtere conditie, minder
werkend immuunsysteem, vooral bij ouderen, als gordelroos manifesteert. Dus nu juist door stress
en minder bewegen méér gordelroos?
Er zijn andere infectieziekten waar je wel minder besmettingen mag verwachten, zoals al wel
duidelijk is geworden bij influenza. Zoals TBC maar dan wel met een kanttekening
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/geen-blijdschap-maar-bezorgdheid-bij-who-over-grootstedaling-tbc-meldingen-in-vijftig-jaar~b4cbac28e/
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sloeg deze week internationaal alarm. Door de
coronamaatregelen bleven vorig jaar zo’n anderhalf miljoen mensen verstoken van tuberculosezorg,
aldus de WHO maandag in een rapport. De komende vijf jaar zou dat kunnen uitmonden in bijna 1,4
miljoen extra tbc-doden, becijfert de organisatie. Tegen zulke aantallen weegt het voordeel van
verminderde overdracht niet meer op, becijferen Amerikaanse infectiologen in The Lancet.
In het Volkskrant artikel komen nog een hele serie besmettelijke ziekten voorbij:
in de VS vonden wetenschappers een sterk verband tussen schoolsluitingen en de vermindering van
een hele trits aandoeningen: kroep, griep, verkoudheid, oorontsteking, buikgriep, keel- en
voorhoofdsholteontsteking.
Het zou niet moeilijk zijn om elke dag een journaal helemaal vol te schrijven met Astra Zeneca
nieuws.
Eerst maar het bericht uit de VS dat Astra de gegevens uit de klinische tests te rooskleurig zou
hebben weergegeven. Bij Science Media Center nemen ze het gewoontegetrouw op voor de Britse
hoop in bange dagen
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https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-niaid-statement-on-the-dsmb-expressingconcern-about-information-released-by-astrazeneca-on-initial-data-from-its-covid-19-vaccineclinical-trial-in-the-us/
Dit is wel de meest felle reactie (NIH: National Institute of Health)
“In my opinion this is shamefully bad communication by NIH as with their lack of clarity they have left
room for speculation which could be damaging for vaccine uptake.
Een verklaring zou kunnen zijn dat Astra gegevens rapporteerde van een paar maanden geleden, nog
zonder Britse en andere varianten
One explanation might well be that this trial is currently being conducted when there is a large
amount of a new variant about more recently, and, as might be expected, the efficacy against that
variant might be less, so more recent data shows reduced efficacy. Of course the other vaccines may
also show such reduced efficacy and we don’t know by how much.
Normaal gesproken komen dit soort discussies nooit in de publiciteit (DSMB: Data Safety Monitoring
Board)
“It is not unknown for a DSMB to disagree with investigators over interpretation of trial results.
“It is usually done in private, so this is unprecedented in my opinion.
En plotseling is het kleine (80 medewerkers) Leidse Halix wereldnieuws
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-een-leids-bedrijf-aan-de-tinbergenwegspeelbal-werd-in-een-europese-vaccinvete~b6c62891/
Het produceert voor Astra de virale adeno drager met corona spike, en er zouden miljoenen doses
liggen te wachten. Die dan nog wel elders afgevuld moeten worden (of is dat al gebeurd?).
Geheimzinnigheid alom
‘Ik heb 36 geheimhoudingsverklaringen moeten ondertekenen, en ik moet nog even tot m’n
pensioen’, zoals een ingewijde bij AstraZeneca het verwoordt. Elk woord ligt gevoelig nu Halix
speelbal is geworden in de strijd tussen Brussel en Londen over de in- en export van vaccins, en voor
de onmogelijkheid van AstraZeneca om aan de beloftes te voldoen die het de Europese Commissie
heeft gedaan.
Halix heeft het klinisch proefmateriaal gemaakt voor Astra, maar is vrij recent pas ingeschakeld ook
voor commerciële productie, het contract met Astra is pas 8 december getekend.
https://www.halix.nl/2020/12/08/halix-signs-agreement-astrazeneca-commercial-manufacturecovid-19-vaccine/
Volgens de Volkskrant was dit al veel eerder het geval
Opmerkelijk genoeg heeft het bedrijf tien maanden later nog altijd geen officiële toestemming van
het EMA om als producent op te treden voor AstraZeneca, (in afwachting daarvan mocht het bedrijf
wel beginnen met de productie). Met de aanvraag voor de juiste papieren heeft AstraZeneca lang
gewacht. Naar verwachting krijgt Halix deze of volgende week alsnog groen licht.
Ik neem aan dat wat de Volkskrant bedoelt, 10 maanden geleden, dat dat het contract was voor de
klinische batches. En dat, toen Astra leveringsproblemen kreeg, Halix er voor commerciële productie
bij is getrokken.
Ook de NRC heeft een groot verhaal over Halix
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/24/wie-krijgt-de-vaccins-uit-de-dutch-mystery-factorya4036989
Sherlock Holmes zou er zijn bed wel voor uitkomen: het raadsel van de verdwenen vaccins. Met zijn
befaamde observatiemethode zou hij vast voor elkaar krijgen wat de Europese Commissie nog niet
gelukt is: de miljoenen doses AstraZeneca-vaccin lokaliseren die zijn geproduceerd in de fabriek van
Halix BV in Leiden.
Dit gaat nog even verder, o.a. met de vraag of we een Engelse inspecteur aan het werk zouden
zetten.
In deze “zero sum game” ligt een “mutually destructive behaviour” op de loer

105

Een escalatie die bovendien slecht kan uitpakken voor Brussel. Voor het Pfizer-vaccin dat in België
wordt gemaakt zijn minuscule vetbolletjes nodig die van een leverancier uit Engeland komen. Londen
moet die stroom niet óók gaan blokkeren.
De productieketens van deze vaccins zijn zo internationaal verknoopt dat een eenzijdig optreden
bijzonder onverstandig zou zijn.
Ook in Hong Kong zijn ze deels gestopt met vaccineren, alleen nu met BioNTech (Pfizer), op de markt
gebracht (en geproduceerd?) door Fosun
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-vaccine-biontech-hongkong/2021/03/23/703d2ae0-8c46-11eb-a33e-da28941cb9ac_story.html
Probleem hier is de aluminium “cap” die ervoor moet zorgen dat de rubber “stoppers” goed blijven
afdichten, niet goed zijn “geseald”. Wanneer deze caps te los zitten komt lekkage en mogelijk
bacteriële verontreiniging.
Met de huidige automatische inspectielijnen verwacht je dat die defecten eruit worden gegooid
maar kennelijk is hier iets niet goed gegaan. Niet duidelijk is in welke mate dit optreedt. Er is een
verwijzing naar een Chinese website. Ik stond op het punt mijn schoonzus Tsji te vragen naar de
vertaling, maar met Google translate komt er een geweldig goede vertaling uit
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https://www.info.gov.hk/gia/general/202
103/24/P2021032400237.htm
Behalve het batch nummer geeft het geen additionele info trouwens.
Het beeld dreigt te ontstaan dat Europa het achterlijke sufferdje is in deze wereld. Een beeld
waaraan Rosanne Hertzberger enthousiast aan meewerkt
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/19/stoppen-met-vaccineren-is-een-bange-beslissing-a4036509
Europa bungelt onderaan, doet het net iets beter dan Latijns-Amerika.
Zou het?
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Als Hertzberger stelt dat we het alleen beter doen dan Zuid-Amerika heeft ze toch een paar
continenten gemist, Afrika, Azië en Australië.
Omdat ze Australië en China noemt, als landen die het beter hebben gedaan, bedoelt ze niet alleen
de vaccinatie maar ook het relatieve succes om het virus buiten de deur te houden. Maar om Europa
wat dat laatste betreft te vergelijken met die landen is niet eerlijk.
Het succes van landen die het virus zoveel mogelijk buiten de deur hebben gehouden wijst eerder op
meer Europese samenwerking dan alleen de aankoop van vaccins. Bijvoorbeeld meer eenheid in
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maatregelen (normen voor opschalen maatregelen, wel geen mondkapjes, winkel/horecasluiting, 1,
1,5 of 2 meter afstand enz. En vooral: bewaking buitengrenzen.
Ik moet denken aan de conclusie van Helsloot bij de evaluatie van de Mexicaanse griep. Nederland
kan bij een pandemie niet in zijn eentje een afwijkend beleid voeren.
Hertzberger heeft ook nog een tip om wat Halix heeft geproduceerd, binnenslands te houden.
De innovatiestimulus en onderzoekssubsidies hebben geresulteerd in prachtige vaccins en
bijbehorende biotechindustrie. Ze gaan de hele wereld over – behalve naar Europa. Deze vraag is niet
alleen voor de Europese Commissie trouwens, maar ook voor de zoveelste regering-Rutte. Het zal
vast weer van hem afglijden, maar waarom staat er geen groot hek rond Halix, waarom is er in een
vroeg stadium geen afspraak met dat bedrijf gemaakt?
Achteraf praten is makkelijk, het is bovendien de vraag of Halix in beeld was toen het contract met
Astra werd getekend
Jaap van Dissel heeft weer de Tweede Kamer bijgepraat, ook over de vaccins. Voor wie het dagelijks
nieuws volgt geen verrassingen, maar wel heel mooie gekleurde plaatjes. Met heel veel onzekerheid,
dat wel.
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20210324_vws_technische_briefing_p
resentatie_rivm_jaap_van_dissel.pdf
Voor de rekenaars: op dinsdag 30 maart, 16 uur, via YouTube en Facebook een live sessie met
experts van het RIVM, onderwerp “rekenen aan het virus”.
https://www.rivm.nl/nieuws/live-sessie-coronavirus-uitgelegd-rekenmodellen-en-virus

Corona journaal 25-28 maart 2021
Nu de ziekenhuizen en de ic’s zich weer schrap zetten is het zaak zo veel mogelijk mensen te
vaccineren, in elk geval met een eerste dosis. Van der Zeijst en Spaan pleiten voor 12 weken tussen
de eerste en tweede prik voor de mRNA vaccins Pfizer en Moderna (zoals al praktijk voor Astra)
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/26/prik-sneller-maar-vooral-slimmer-a4037445
Dat er meer kans is op een mutant bij minder optimaal gevaccineerde personen, daaraan tillen ze
niet zo zwaar
Dat is inderdaad een theoretische mogelijkheid. De huidige virusvarianten zijn onafhankelijk van
elkaar op verschillende plaatsen op de wereld ontstaan. Dat begon al vroeg in 2020, ver voordat er
gevaccineerd werd.
De huisartsen mogen nu ook de risicogroepen boven de 64 jaar vaccineren . Van Ingrid krijg ik een
link naar de LHV
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/corona-243-het-laatste-nieuws-voorhuisartsen?utm_campaign=weeknieuws2021&utm_source=mailplus&utm_medium=email
Die leeftijdsgrens was gekozen vanwege het Astra vaccin, toen de werkzaamheid onvoldoende
onderzocht leek voor ouderen, maar dat is al wel weer een tijdje geleden. En huisartsen mogen nu
dus wel 65 plus enten. Via de LHV site is een kamerbrief te laden waarin De Jonge dit aankondigt. Ik
heb die brief geladen en het zijn maar liefst 90 pagina’s. Niet alleen over deze kwestie natuurlijk, De
Jonge maakt schoon schip door ook een hele serie kamervragen af te handelen.
Het Pfizer vaccin mag nu ook in de “gewone” vriezer worden bewaard, maar niet lang
https://www.ad.nl/binnenland/pfizer-vaccin-mag-minder-koud-worden-bewaard-nu-mogelijk-ookgeschikt-voor-huisarts~a520ec91/
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Door de goedkeuring van het EMA komt er nu ook een andere bewaaroptie. In plaats van het vaccin
voor lange tijd in de extreem koude koelcel te bewaren, mag het nu ook voor twee weken op de
temperatuur van een ‘standaard farmaceutische vriezer’ worden bewaard, stelt het EMA. Die
temperatuur is 15 tot 25 graden onder nul
Hiermee komt toepassing door de huisarts dichterbij, maar erg enthousiast klinkt het toch niet
Een woordvoerder van het RIVM beaamt dat dit extra mogelijkheden biedt. ,,Je zou nu een flink
aantal vaccins bij een apotheker neer kunnen zetten, zodat de huisarts daar telkens een aantal
flaconnetjes uit kan halen. Wellicht is dat iets voor later in het tweede kwartaal en voor het derde
kwartaal, als er minder schaarste aan vaccins is. Dat zoeken we nu uit.”
Het is niet verstandig als de EU al te hard van stapel loopt, als het gaat om de UK buiten te sluiten
van toekomstige leveringen. Hier het verhaal van 2 logistiek deskundigen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/24/zonder-vrije-handel-krijgt-niemand-genoeg-vaccinsa4037012
Dit is het slot:
De Commissie moet de vaccinproducenten helpen bij de uitbreiding van hun kritieke leveranties van
grondstoffen en verbruiksgoederen, coproductie-overeenkomsten tussen concurrerende producenten
bevorderen en andere knelpunten helpen oplossen wanneer deze zich voordoen. De rol van de
Commissie is om de snelheid van de wereldwijde toeleveringsketens en die van het opvoeren van de
productiecapaciteit te verhogen, en niet om belemmeringen op te werpen die broodnodige
wereldwijde reactie in de weg staan. Een sterk uitgebreide vaccinvoorziening is een mondiaal
collectief goed dat Europa en de wereld ten goede zal komen.
Veel reacties van lezers op dit verhaal, en veel negativiteit richting farmaceutische industrie. Deze
kreeg heel wat “duimpjes”
Het is simpelweg dat er momenteel onvoldoende vaccin beschikbaar is en wel omdat er onvoldoende
geïnvesteerd is in produktie-capaciteit. En waarom zou je ook als private onderneming, te weten de
pharmacie...
Deze schrijver begrijpt niet dat bedrijven zo snel en zo veel mogelijk vaccin willen leveren. Over een
jaar zal er niet veel meer aan te verdienen zijn.
In de NY Times een analyse waarom Europa achterligt op de VS
https://www.nytimes.com/2021/03/20/world/europe/europe-vaccine-rollout-astrazeneca.html
Het is een lang artikel, met meerdere factoren die een rol hebben gespeeld, maar deze is de “the
biggest explanation”
In short, the answer today is the same as it was in December, said Dr. Slaoui. The bloc shopped for
vaccines like a customer. The United States basically went into business with the drugmakers,
spending much more heavily to accelerate vaccine development, testing and production.
Productaansprakelijkheid was een probleem voor de EU, niet voor de VS
The United States made the negotiations easy — its critics say far too easy — by signing away any
right to intellectual property and absolving the drug companies of any liability if the vaccines
disappointed. Washington paid for the development and the trials; the companies had essentially
nothing to lose.
Maar de NY Times relativeert de EU problematiek wel:
Compared with nearly all the rest of the world, the European Union is in an admirable position. Its
leaders say it remains feasible to vaccinate 70 percent of the Continent by this summer.
De kop van een artikel in Trouw doet vermoeden dat de auteur toe wil naar nationalisatie maar dat
is toch niet zo
https://www.trouw.nl/verdieping/moeten-we-de-productie-van-coronavaccins-wel-aancommerciele-farmaceuten-overlaten~b5373d41/
Dit is de start
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Het is maar een piepklein beetje vloeistof, zo’n dosis coronavaccin, minder dan een milliliter, maar
het is ook een mirakel van internationale samenwerking. Voor het produceren van zo’n klein drupje
zijn in totaal 280 componenten nodig, afkomstig van 86 locaties in 19 verschillende landen, zo
rekende bestuurder Angela Hwang van vaccinproducent Pfizer onlangs voor aan het Europees
Parlement.
De vraag wordt gesteld of licenties afgedwongen moeten worden. Pakistan schijnt
productiecapaciteit over te hebben. Hans Schikan, die als speciale gezant van de Nederlandse
overheid de productiecapaciteit in Nederland in kaart bracht:
zijn inventarisatie leverde vooral ook veel praktische bottlenecks op. Een bedrijf als AstraZeneca
geeft nu al veel licenties uit aan fabrieken elders. Dat is geen kwestie van het mailen van een
receptje. “Daarvoor is gespecialiseerd personeel nodig dat de kennis kan overdragen op een
partnerbedrijf. Van die mensen heb je er niet eindeloos veel, en die vliegen nu al over de hele
wereld.”
En dit komt – heel voorzichtig - een beetje in de buurt van de VS
Hij ziet de oplossing dus eerder in betere samenwerking en het opleiden van personeel. En wellicht in
een iets actievere rol van de overheid.
Hans Schikan is ook aan het woord bij de NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/26/vaccinschaarste-toont-risicos-van-mondialeproductieketens-a4037484 Schikan waarschuwt voor te veel optimisme van oa de Jonge. Ook hier
de 280 componenten en 86 lokaties
productieketens zijn diffuus, grensoverschrijdend en extreem kwetsbaar. Schikan noemt een vaccin
(niet bij naam) dat 280 componenten bevat die vanaf 86 locaties in 19 landen bij elkaar gebracht
moeten worden
Niet bij naam? Voor wie Trouw leest: dit is dus het Pfizer vaccin, de bron een directeur die dit
vertelde aan het Europees parlement.
Het rapport dat Schikan heeft geschreven voor de Tweede Kamer, “Vaccins van productie tot
preparedness” is hier te vinden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D10806&did=2021D10806
Dit gaat al een stuk in de richting van de aanpak in de VS (en ook de UK), een veel actievere rol van
de overheid. Een samenvatting van de aanbevelingen is te vinden in deze tabel

De EU en de UK lijken het conflict rond de export van vaccins niet op de spits te drijven
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https://www.bbc.com/news/world-europe-56529868
Maar de UK heeft ook in de nabije toekomst veel Astra vaccin nodig omdat nauwelijks iemand een
tweede prik heeft gehad.
"One can't play with blackmail, having given a lot of first jabs and then run into problems with the
second," Jean-Yves Le Drian told France Info radio.
Dat wordt inderdaad nog wel een probleem want het aantal Britten dat een tweede dosis heeft
gehad is bijzonder klein. Het begint te stijgen, maar met een tussenperiode van 12 weken voor het
Astra vaccin moet het de komende tijd veel harder gaan (zie onder, donkergekleurd is aandeel 2de
dosis)

Corona journaal 29-30 maart 2021
Van Janine hoorde ik dat ze een Moderna vaccinatie heeft gehad, evenals haar broer. Beiden hebben
een niertransplantatie gehad, haar broer heeft lang in het ziekenhuis gelegen na een corona infectie.
Na exact 4 weken volgt een tweede injectie.
Huub heeft zijn tweede Pfizer injectie op Bonaire gehad, en ook Toon Kerkhoff meldt dat hij is
gevaccineerd.
Ingrid gaat vrijdag in haar praktijk (Lelystad) enten met Astra Zeneca vaccin, als er restjes overblijven
zijn wij kandidaat. Dat zou dan een hele Goede Vrijdag zijn.
Hier de instructie voor het toedienen van het Astra vaccin
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/Instructieklaarmaken-AstraZeneca.pdf
Er staat in dit voorschrift niet wat te doen voor het geval er nog wat in de flacon zit, maar niet
genoeg voor een dosis.
Voor een ander vaccin is die instructie er wel. Op de site van de NVZA (Ned. Ver.
Ziekenhuisapothekers) staat een voorschrift voor de toediening van Comirnaty (Pfizer). Ik was
benieuwd omdat ik had gehoord dat er 6 en een halve dosis uit een flacon gehaald kon worden. Hier
staat inderdaad hoe je dat moet doen.
https://nvza.nl/wp-content/uploads/2021/03/VTGM-protocol-COVID-vaccins.1.5_NVZA.pdf
Dit is versie 1.5, terwijl de KNMP versie 2.0 (alleen te zien voor KMNMP leden) heeft, dat valt dan
weer tegen van de NVZA. Die versie 2.0 is van 11 februari dus dat hadden ze toch wel kunnen
wijzigen.
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De “corona” pagina van de NVZA lijkt sowieso niet goed bijgehouden te worden, het laatste bericht
is van 26 maart 2020, het een na laatste bericht meldt bezorgd dat er mogelijk niet voldoende
chloroquine is.
Peter Wittop Koning stuurt me een link van de apotheekkennisbank
https://www.apotheekkennisbank.nl/
Ik kende deze site niet, het is een initiatief van 2 Gooise apothekers, ze lijken de KNMP wat te willen
opschudden. In elk geval blijkt uit deze site dat werkgevers hun werknemers nu gratis een sneltest
kunnen aanbieden. Het kan ook op bij het bedrijf (lijkt me ook wel wat voor scholen)
https://werknemers-testen.nl/
Marc Kaptein, directeur van Pfizer is hard op weg bekende Nederlander te worden. Lubach zet hem
naast Kapitein Iglo neer, want hij heet Kaptein, heeft een baard en het product moet in de (hele
diepe) vriezer

Kaptein heeft de euvele moed gehad om een plaats op te eisen in het OMT, de reacties laten zich
raden, van Dissel en Koopmans reageerden negatief
https://www.ad.nl/binnenland/pfizer-directeur-wil-farmaceuten-in-omt-sector-verdient-sterkerestem~a6fc8062/
Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging
voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), zegt in een interview met deze site dat de farmaceuten in
de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn, door binnen
een jaar te zorgen voor effectieve coronavaccins.
Behalve medisch directeur van Pfizer is hij ook voorzitter van de NVFG zoals hier staat. Zelf ben ik
nog een tijdje lid van die club geweest, toen ik de farmacovigilantie (bijwerkingenregistratie) deed
voor Solvay Farma (Nederland). Het is een club van voornamelijk medici, werkzaam in klinisch
onderzoek, registratie en farmacovigilantie.
Kaptein proeft wantrouwen jegens de farma industrie
,,We hebben contact gehad met een paar hooggeplaatste ambtenaren van het RIVM, maar veel
minder met het ministerie. Terwijl dat volgens mij wel van essentieel belang was geweest. Ik denk
dat dat komt doordat bij ministeries het gevoel leeft dat de farmaceutische sector iets is waar je ver
vandaan moet blijven. Wat mij betreft zijn we juist een cruciaal onderdeel van het zorgsysteem.”
Hij pleit voor een meer “Amerikaanse” benadering
De beloning moet wat u betreft minstens zijn: neem ons serieus als gesprekspartner?
,,Het gaat verder dan dat. We willen niet alleen gesprekspartner zijn, we willen ook samenwerken.
Samen met academische centra, biotechbedrijven en de overheid kun je zo’n mooi ecosysteem
opbouwen. We hebben in Nederland geweldige onderzoekers, een hele goede infrastructuur. Door de
brexit is bovendien de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA naar Amsterdam verhuisd. Er liggen
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echt kansen om de biotech-hub van Europa te worden. Maar dan moet je er als overheid wel in
durven investeren.”
We moeten leren een beetje trots op jullie te zijn?
,,Trots hoeft niet, hoor. Maar erken wel onze waarde en probeer ons als sector te vertrouwen. Ik zal
de laatste zijn die ontkent dat er in het verleden dingen zijn gebeurd die daar niet aan hebben
bijgedragen. Tegelijkertijd denk ik dat de coronacrisis een kantelpunt kan zijn. We hebben laten zien
dat we het vertrouwen verdienen. Dat is niet alleen goed voor onze sector, maar wat mij betreft
uiteindelijk ook voor de hele maatschappij.”
Ruim 70 jaar geleden was er datzelfde wantrouwen. Voor het eerst kwam er in Nederland een vaccin
op de markt dat niet door het RIV was gemaakt. Een aantal commissie-vergaderingen in de
Gezondheidsraad gingen daaraan vooraf.
Bij de laatste, op 20 oktober 1949 luchtte dr. Reerink, directeur van Philips-Roxane (voor 1948
Philips-van Houten) zijn hart. Het ging er toen om of een bedrijf de vaccinproductie kan worden
toevertrouwd.
De heer REERINK zou graag het een en ander willen opmerken. Spreker is er verwonderd over, dat het
blijkbaar absoluut noodzakelijk gaat worden dat de Staat het vaccin zelf produceert, omdat het
onmogelijk is te vertrouwen op een particulier. Dit vertrouwen komt per slot in het dagelijks leven
vaak genoeg voor. Herhaaldelijk komt het voor dat de particuliere industrie door de Staat wordt
ingeschakeld (Zuiderzeewerken, verdedigingswerken). Indien er een industrie is die iets doen kan,
heeft de Staat er alleen maar voordeel van. Volgens Spreker’s oordeel is het onmogelijk dat de Staat
alles zelf doet.
Hierbij speelt nog iets anders een rol. Spreker gelooft, dat bij het beantwoorden van deze vraag bij
vele medici een overweging komt, die niet naar voren is gekomen, namelijk de overweging, dat men
ongaarne ziet dat de industrie zich van de volksgezondheid meester maakt, omdat men bang is dat
de industrie dit uitsluitend voor de winst doet. Wat de zaak moeilijker maakt, men realiseert zich
zelden wat iets kost. In werkelijkheid – Spreker is hiervan overtuigd – zijn de kosten bij de Staat
absoluut niet lager dan bij de industrie. Zowel de Staat als de industrie moeten het volle pond betalen
van de ontwikkeling en de research. Als de zaak zo bekeken wordt, is de Staat niet goedkoper. Als het
dan toch voor minder gegeven kan worden, dan is dit een subsidiekwestie.
Ook de Staat moet propaganda maken om het doel te bereiken. Hierbij kan de Staat natuurlijk
gebruik maken van vrijwilligers. Doch in werkelijkheid kost het evenveel als wanneer de industrie
propaganda gaat maken. Deze kosten moeten meegeteld worden. Spreker acht het jammer, dat Dr.
Banning niet aanwezig is, in verband met het produceren van vitamine – tabletten voor de rachitisprophylaxis tijdens de oorlog, die bij de gemeente bleven liggen. Het heeft toen niet veel resultaat
gehad. Spreker gelooft dat de industrie niet gedisqualificeerd is voor de bemoeienis met de
volksgezondheid.
Ook de industrie heeft haar idealen. Op het ogenblik zijn die niet meer wat zij vroeger waren: een zo
groot mogelijk dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Ook de industrie kan als ideaal hebben
het dienen van de volksgezondheid. Voor de industrie is het een taak en een plicht om
werkgelegenheid te verschaffen en te onderhouden en daarnaast om nieuwe producten te
vervaardigen. Bovendien is de industrie onmisbaar voor het verkrijgen van deviezen.
In de statuten van de N.V. Philips staat, dat het doel van de onderneming is o.m. het zorgen voor
blijvende werkgelegenheid. Dit is een ideaal dat in de buurt mag zijn van het ideaal om de
volksgezondheid te dienen. Spreker is ervan overtuigd, dat een industrie, die als ideaal heeft het
dienen van de volksgezondheid, zich toch ook wel met de volksgezondheid mag bemoeien.
Wat de prijzen betreft, zijn wij bereid om de controle van een accountantsbureau te aanvaarden.
Wat Spreker vraagt is de erkenning van een goed recht om op het gebied van sera en vaccins als
volwaardige partij mede te werken en niet onderworpen aan de concurrentie van de Staat. Spreker
vraagt, dat de kwaliteit van het product de doorslag zal geven. De Staat zal niet door Philips-Roxane
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in een dwangpositie gebracht worden. In het belang van de volksgezondheid zal men een redelijke
prijs vragen.
Ik denk wel dat Philips zeker in die tijd een wat idealistischer profiel had dan nu Pfizer.
Als bijlage bij de notulen van de commissie uit de Gezondheidsraad is een stuk van Reerink gevoegd
waarbij een en ander nog verder is uitgewerkt. In de oorlog maakte Philips-van Houten vitamine D
tabletten als aanvulling op het dieet voor kinderen, maar de distributie, in handen van de staat liep
niet goed. De frustratie daarover zat hoog bij Reerink en lijkt op die van Kaptein vanwege de trage
vaccinatie
Hier een plakkaat uit 1941 (Den Haag) en uit 1944 (Leiden)
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Corona journaal 31 maart-1 april 2021
Van broer Niek een mail
Voor Lien komt het vaccin net te laat. Haar GGZ heeft inmiddels de vaccins binnen. Maar sinds
zondagavond heeft ze klachten en is gisteren ook positief getest.
Wij zitten ook in de vuurlinie, vrees ik, ze is zondag met de kinderen langs geweest.
Mijn nicht Lien werkt als psychiater bij de Jellinek kliniek, de besmetting kan via het werk zijn
gekomen maar waarschijnlijker is de besmetting via de oppasmoeder die besmet is geraakt. (de
kinderen zijn corona vrij).
Ook echtgenoot Lieuwe heeft de besmetting opgelopen, beiden flink ziek maar sinds donderdag
weer aan de beterende hand. Dat is maar goed ook want beide ouders ziek, met kleine kinderen
waar de grootouders niet op kunnen passen, dat is afzien.
Niek en Tsji zijn voorlopig niet besmet, zaterdag nog een keer testen en dan hopelijk alles weer terug
naar het nieuwe normaal.
Peta Mossi, oud-collega bij Sanquin heeft het Astra vaccin gekregen via de huisarts, en Peter Wittop
Koning via de GGD het Pfizer vaccin. Hier de mail van Peter
Gisteren zijn we ingeënt. Was in een sporthal in Amsterdam Nieuw-west. Meer personeel dan
klanten. Begreep dat ze daar last hadden van mensen die niet op kwamen dagen. Prima folders in
voor ons onleesbare talen. Alles heel netjes verzorgd. Stonden in 5 minuten + een kwartier weer
buiten.
Mooi natuurlijk voor Peter dat hij direct aan de beurt was. Maar het zou toch beter zijn wanneer het
andersom wordt: de prikkers druk bezig en dan maar even wachten op je beurt.
Nu ook luid en duidelijk kritiek op het vaccinatiebeleid van Gommers en Kuipers
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/30/het-lijkt-wel-alsof-ze-de-noodzaak-niet-voelen-a4037916
Diederik Gommers moet zuchten als het langzame priktempo ter sprake komt. „Als je kijkt naar hoe
het vorige week ging met AstraZeneca… dan wordt iedereen eerst afgezegd, beslist de minister dat
het toch weer kan en dan zijn er niet genoeg afspraken ingepland. Dat voelt voor mij niet alsof we in
een crisis zitten. Ik wil me er niet mee bemoeien, maar als ik zo de intensive care zou besturen… dat
kán toch niet? Het lijkt net of ze de noodzaak niet voelen. Het RIVM bedoelt het allemaal hartstikke
goed maar ze moeten wel iets anders in de wedstrijd zitten.”
Een pleidooi voor de Engelse aanpak
Jullie zeggen: geef iedereen voorlopig één prik. Hoe gaat dat ons helpen?
Gommers: „Er zijn vijf miljoen 60-plussers. Van de patiënten die naar de ziekenhuizen komen, is 75
procent tussen 60 en 80 jaar. Uit een Schotse studie blijkt dat als je de eerste prik gezet hebt, je al 90
procent minder kans hebt om naar het ziekenhuis te gaan! Dát is het doel. Nederland heeft 1,7
miljoen mensen gevaccineerd, nu moeten we als een gek die mensen tussen de 60 en 80 jaar inenten,
dat zijn er zo’n 3,5 miljoen. Als je de ziekenhuizen echt wilt ontlasten, moet je iedereen een eerste
prik geven.”
Een fundamentele vraag: richt je je op het aantal sterfgevallen of het aantal verloren levensjaren
(QALY)
Nog even over onze strategie: eerst zijn de oudste ouderen ingeënt. Was dat de goede volgorde?
Gommers: „Als intensivisten hadden wij nooit voor die strategie gekozen. Ik was begonnen bij de
zestigers.”
Kuipers: „De keuze wordt bepaald door de vraag die je stelt. Als je vraagt: hoe beperken we de
sterfte? Dan moet je de oudste ouderen inenten. Die afweging is prima verdedigbaar, maar dan moet
je het wel snel doen. Want je weet dan dat de eerste miljoen vaccins geen enkele impact hebben op
de druk op de ziekenhuizen. Als je vraagt: hoe voorkomen we dat mensen het virus overdragen en dat
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mensen in de ziekenhuizen komen, en zorgen we dat veel levensjaren worden gered? Dán moet je
zestigers en zeventigers inenten.”
De huisartsen krijgen meer Astra vaccin om ook 65 plus te gaan vaccineren begreep ik.
Duitsland was lange tijd hèt voorbeeld van een goede corona aanpak binnen de EU, maar de vaccinuitrol lijkt nog meer problemen op te leveren dan bij ons
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/merkel-schippert-met-coronabeleid-en-dan-is-ermaar-een-uitweg-naar-anne-will~be0d6945/
De software in de gezondheidszorg loopt in Duitsland fors achter:
De achterstanden zijn zo zichtbaar dat Merkel er zelf niet meer omheen kan. ‘We moeten leren dat er
naast de Duitse neiging tot perfectie ook plaats moet zijn voor flexibiliteit’, analyseerde ze bij Anne
Will.
Wat niet meehelpt is de relatieve autonomie van de deelstaten, de strenge privacy wetgeving en de
bureaucratie
Volgens Der Spiegel, die verschillende onderzoeksartikelen aan de ‘vaccinatiechaos’ wijdde, komt dat
door de geduchte interne vijanden bureaucratie en privacywetgeving. Zo mocht het ministerie van
Gezondheidszorg in Nedersaksen wettelijk geen gebruikmaken van het gemeentelijk basisregister
waarin behalve adresgegevens ook de leeftijd van burgers is vastgelegd. In plaats daarvan maakten
ze gebruik van een dataset van de posterijen die op basis van de voornaam iemands leeftijd schat.
Alle mensen met een ouderwetse naam kregen een brief, in de hoop dat de meeste Helmuts en
Gertruds zo oud zijn als hun namen doen vermoeden.
Maarten Keulemans had uitgerekend hoeveel levens de lockdown had gespaard (134.000 om precies
te zijn).
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoeveel-levens-heeft-een-jaar-lockdown-eigenlijkgekost~b2a8b5c6/
Daarop kwamen vele reacties, in de trant van
Maar wacht! Dat is niet eerlijk!, brachten nogal wat lezers in. Die lockdown zelf kost óók levens! Dat
moet je natuurlijk tegen elkaar afwegen. Is het middel niet erger dan de kwaal?
Tot nu toe blijkt niet dat de lockdown substantieel levens heeft gekost, ik heb zelf al eens het aantal
zelfmoorden genoemd, maar er is meer
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/05/doodsoorzaken-januari-november-2020
Door uitgestelde zorg kan de klap nog komen natuurlijk, maar wie beweert dat die uitgestelde zorg
er niet zou zijn als er geen lockdown was geweest is of naïef of misleidt bewust.
Paar dagen later in diezelfde Volkskrant een column van Harriet Duurvoort die een 10 jarige zoon
met autisme heeft.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ik-ben-behoorlijk-sceptisch-geworden-over-de-regulierebenaderingen-van-autisme~b8f91a69/
Dit coronajaar ben ik alles anders gaan doen. De hulpverlening viel grotendeels uit en dat bleek een
zegen. Rust en balans. Loslaten en aanvaarden in plaats van zijn ontwikkeling voortdurend te willen
stimuleren met allerhande therapie.
Duurvoort heeft er zelf veel tijd in gestopt
Het wonderlijke is dat de ontwikkeling van mijn kind dit jaar met grote sprongen vooruit is gegaan.
Hij praat beter, is zelfredzamer en zelfs lezen en schrijven komen rap op gang.
Het bericht dat Duitsland stopt met vaccineren van jongeren, van het Astra Zeneca vaccin, geeft
weer onrust.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/en-weer-legt-duitsland-de-vaccinatiespuit-neerverstandig~bba7bbee/
In Duitsland is het aantal trombose gevallen aanmerkelijk hoger dan in de UK
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Misschien is er in Duitsland iets misgegaan met een partij vaccins, of misschien is het verschil
verklaarbaar doordat men in Duitsland andere leeftijdsgroepen heeft gevaccineerd, oppert
hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). ‘Ik ben benieuwd wat het EMA gaat zeggen.’
Hugo ten Cate van universiteit van Maastricht:
‘Ik pleit ervoor om door te gaan met vaccineren’, zegt hoogleraar Ten Cate. ‘We kunnen het ons niet
permitteren om selectief te zijn.’
Bij Science Media Centre de zo langzamerhand gebruikelijke reacties
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-parts-of-germany-suspending-the-oxfordastrazeneca-vaccine-for-under-60s/
Right now, in the middle of a pandemic, with case numbers rising alarmingly, any risk from
vaccination has to be set against the risk of disease. A decision may be thought of as
“precautionary”; but if people are not vaccinated, because use of the vaccine is suspended, or
because of a drop in confidence in the vaccine caused by the decision, some of them will get ill from
Covid-19; and some of them will die. Any decision to withhold the vaccine will directly cause excess,
avoidable Covid-19 deaths.”
Omdat het voornamelijk bij jongeren optreedt, is het aantal corona doden een minder goed
argument. Het aantal sterfgevallen is in Nederland al zo laag dat er geen sprake meer is van
oversterfte. De (mindere) belasting op de gezondheidszorg is een realistischer verhaal.
Huub stuurt me een link naar een artikel dat ingaat op de prognose voor obesitas patiënten op de ic.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/overgewicht-bij-covid-maakt-voor-prognose-op-ic-nietsuit~b3b9c486/
Obesitas blijkt op de ic niet tot hogere sterfte te leiden. Maar het is ook geen factor die een betere
overlevingskans geeft, zoals kennelijk voorkomt bij veel andere aandoeningen
bij veel andere groepen ic-patiënten blijkt overgewicht opmerkelijk genoeg juist een beschermende
rol te spelen. Dat fenomeen staat bekend als de obesitas-paradox: ernstig zieke patiënten met
obesitas hebben op de ic juist een lagere sterftekans dan patiënten met een gezond BMI. Die paradox
gaat bij covid-patiënten dus niet op.
Omdat 80% van de ic patiënten obesitas heeft, vraag ik mij af wat de relevantie is van deze cijfers.
De kans op ernstige complicaties is sterk verhoogd bij obesitas, en er wordt dan een afweging
gemaakt of plaatsing op de ic zinvol is. Dat patiënten met obesitas vervolgens een even grote kans
op herstel hebben als patiënten zonder, betekent dat die afweging in het algemeen een juiste is.
De sterftekans van een 70 jarige en een 50 jarige op de ic zullen, als het goed is, ook niet teveel
afwijken. Een 70 jarige zal minder co-morbiditeit mee moeten brengen dan een 50 jarige, schat ik.
Bij CNN 2 contrasterende nieuwsitems. Eerst het succesverhaal van Pfizer
https://edition.cnn.com/2021/03/31/health/pfizer-vaccine-manufacturing/index.html
Maar J&J staat er minder goed voor
https://edition.cnn.com/2021/03/31/health/johnson--johnson-vaccine-manufacturingproblem/index.html
Een fout waarbij 15 miljoen doses de mist ingaan is opmerkelijk, en dit ook
None of the lost doses impact the company's goal of delivering 20 million Covid-19 vaccine doses in
March. For that, the company said Wednesday, it is on track. Those doses come from J&J's Janssen
vaccine plant in the Netherlands.
Als de 15 miljoen moeten worden aangezuiverd vanuit Leiden gaan de leveringen aan de EU nog veel
langer duren. Het hek van Hertzberger om Halix kan beter om Janssen. Het blijft Leiden.
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Corona journaal 2-5 april 2021
Weer stopzetten van vaccinatie met Astra Zeneca vaccin (gedeeltelijk, nu alleen voor 60 min), het
wordt er allemaal niet makkelijker op om te volgen. Kennelijk vond men het nodig om het voorbeeld
van Duitsland te volgen. Trombose deskundigen hadden al kritiek op de Duitse beslissing om te
stoppen, dus hun reactie op de Nederlandse stop was voorspelbaar.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/trombose-experts-woedend-over-tijdelijke-stopvan-het-astrazeneca-vaccin-dit-is-ontluisterend~b1361c54/
Hugo ten Cate:
Hoogleraar en internist Ten Cate ziet alleen al op zijn poli jaarlijks enkele patiënten die een
gevaarlijke sinustrombose hebben overleefd (bloedstolsels in de hersenvaten), het ziektebeeld
waarvan zich nu in Duitsland dertig gevallen hebben voorgedaan na vaccinatie. ‘Bij acht van die tien,
voorheen gezonde, patiënten is de trombose te herleiden tot het gebruik van de pil. De minister zou
dus ook de pil uit de handel kunnen nemen. Maar dat gebeurt niet omdat we de afweging hebben
gemaakt dat het risico op trombose acceptabel is gezien de winst die de anticonceptie oplevert.’
En Frits Rosendaal
Rosendaal zit in een e-mailgroep met honderd Europese trombose-experts en er is er niet één, zegt
hij, die pleit voor een vaccinatiestop. Zelfs zijn Duitse collega Andreas Greinacher, die als eerste aan
de bel trok over de bijwerking, zei hem: ‘De ic’s liggen hier vol, natuurlijk moeten we doorgaan.’
Dat de Duitse ic’s vol liggen lijkt me vreemd omdat Duitsland vergeleken met Nederland een surplus
heeft aan ic bedden. Waarschijnlijk is het de personeelssituatie die de beperkende factor is. Iets
dergelijks doet zich voor in Nederland, als ik de mededeling van Mart van Lieburg goed begrijp, die
contact had met Frits Schuitemaker, intensivist van het Amphia ziekenhuis en voorzitter van het
Trefpunt. De motivatie bij het verplegend personeel zakt steeds verder weg bij het zien van beelden
van protesterende en feestende figuren in bijvoorbeeld het Vondelpark. Het ziekteverzuim is
stijgend in zijn ziekenhuis is stijgend. Een collega van Frits, aan het woord in bovenstaand stuk uit de
Volkskrant kampt met een groot aantal zieken, die hij wijt aan corona, maar waar mogelijk ook
motivatie een rol speelt
Kamphuisen, internist in het Tergooi ziekenhuis, vertelt dat inmiddels 92 personeelsleden uit zijn
ziekenhuis ziek thuis zitten met covid, sommigen zelfs nog uit de eerste golf. ‘Ze houden last van
vermoeidheid en kortademigheid, het zijn vaak nog jonge mensen. Verlies dat niet uit het oog.’
Als er al gestopt moest worden had ik het logischer gevonden om dat dan bij jongere vrouwen te
doen maar Niek had de uitleg van De Boer van het CBG gehoord: de jongere groep die nu is
gevaccineerd zijn voornamelijk afkomstig uit de gezondheidszorg, en dat zijn hoofdzakelijk vrouwen.
Dat mag zo zijn maar in bijvoorbeeld de UK is men veel verder met vaccineren dus daar zouden meer
gegevens voorhanden moeten zijn.
De GGD’s stoppen nu met Astra ook voor 60 plus
https://www.nu.nl/coronavirus/6125717/tijdelijk-ook-geen-astra-vaccin-voor-ouderen-omverspilling-tegen-te-gaan.html
Omdat de GGD’s het Astra vaccin gebruiken voor het enten van zorgmedewerkers, en er maar
weinigen zijn van 60 plus, gaat het om kleine aantallen dus dat is te begrijpen.
Broer Huub is weer terug in Nederland maar volgt de situatie in tropisch Nederland
Veel nieuws over Curaçao hier, maar op Bonaire met nog geen 10% van de bevolking tov Curaçao is
de situatie minstens zo erg. Enige voordeel is dat de vaccinaties op Bonaire snel gaan. Al meer dan
een derde van de 18+ gevaccineerd en iedereen boven 18 kan zich melden voor 2x Pfizer prik.
Bereidheid tot vaccineren is ook hoog hoewel nog het minst onder de inheemse bevolking.
Curaçao in Trouw
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https://www.trouw.nl/buitenland/keda-kas-zeggen-ze-op-curacao-maar-het-virus-slaat-hardtoe~b2e5693e6/
Triage is nog niet aan de orde maar…
Maar de zorg op Curaçao kraakt onder de aanzwellende epidemie. Het eiland telt nu dagelijks zo’n
500 nieuwe besmettingen, op een bevolking van 160.000. De aantallen zijn de afgelopen dagen hard
gestegen, en daarmee ook het besef van de ernst van de situatie.
Omgerekend naar Nederlandse maatstaven zijn dat ruim 50.000 besmettingen per dag, ongelooflijk.
Pas als het ziekenhuis echt vol raakt, wordt de bevolking wakker lijkt het
Broer Niek en schoonzus Tsji zijn nogmaals getest en beiden negatief. De kinderen zijn aan de
beterende hand dus dat is goed afgelopen.
Zelf heb ik (en Tanya) op Goede Vrijdag het Astra vaccin mogen krijgen bij de praktijk van schoonzus
Ingrid. Een dagje een beetje grieperig.
Geprikt door Isabel, 2 april ca 16 uur

Er zijn heel wat berichten hoe huisartsen omgaan met een surplus aan vaccins.
https://www.gelderlander.nl/brabant/huisartsen-prikken-60-minners-met-restvaccin-eenbuitenkansje~a8a6b6e5/
Merkwaardig dat, als er vaccin over is, niet gekeken wordt naar mensen die ouder zijn maar jonger.
Nog een overblijfsel van het idee dat Astra niet werkzaam zou zijn bij ouderen.
Je kunt AstraZeneca in de koelkast bewaren, maar als het eenmaal in spuitjes zit, kun je het beter
dezelfde dag nog gebruiken. Daarom hebben we alvast een paar mensen uit geboortejaar 1958 laten
komen. De mensen zijn blij als ze een prik hebben gehad.’’
Omdat binnen 6 uur na aanbreken van een flacon deze moet zijn weggespoten is het niet juist dat,
als het vaccin eenmaal in de spuit zit, het kennelijk een overweging is om het een nacht in de
koelkast te bewaren.
Al een tijd kijk ik niet meer met enige spanning uit naar het aantal besmettingen, maar wel naar de
ziekenhuisopnames met daarbij de opnames op de ic. Daar zit dagelijks een flinke variatie in maar de
trend is stijgend. Toch lijkt de grote stijging die is voorspeld, er niet aan te komen volgens dit artikel
gestuurd door Huub
https://www.tubantia.nl/dossier-coronavirus/derde-coronagolf-mogelijk-sneller-voorbij-dangedacht~a473b18e/
Een nieuwe prognose, van Dissel overigens niet wil bevestigen:
….gaat uit van een gunstiger scenario. In het nieuwe model beleeft de derde golf onder de huidige
covidmaatregelen al half april zijn hoogtepunt, met een geschat aantal van 800 door
coronapatiënten bezette ic-bedden. Hoewel in de modellen met een grote marge rekening wordt
gehouden, zijn de verwachtingen over de derde golf dus flink gunstiger dan anderhalve week
geleden.
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Wat ik in eerste instantie niet had meegekregen was de oorzaak van de sof (bij Emergent) met de 15
miljoen J&J / Janssen doses. Maar het blijkt een klassieke verwisseling geweest te zijn, het bedrijf
maakte zowel Astra als J&J vaccin, zoals blijkt uit o.a. dit verhaal dat Huub mij stuurde
https://finance.yahoo.com/news/u-stops-astrazeneca-vaccine-production010647592.html?soc_src=social-sh&soc_trk=ma
De productie van het Astra vaccin wordt nu uit dit bedrijf gehaald en elders ondergebracht, de VS
heeft dit vaccin helemaal niet meer nodig vertelde Biden maar de VS heeft nog wel
leveringsverplichtingen naar andere landen.
Een hele serie J&J personeel komt naar Emergent.
Niek stuurt me een stuk van Spiegelhalter over het lage aantal sterfgevallen dit jaar. Net als in
Nederland is er in de UK nu geen sprake meer van een oversterfte hoewel er nog steeds mensen
overlijden aan corona
https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/apr/04/how-is-it-possible-thatthe-number-of-deaths-is-now-so-low
Een aantal redenen worden genoemd: het (milde) weer, minder verkeersdoden, geen griep dit jaar,
niet extra doden vanwege vorig jaar gemiste kankerdiagnoses. Verder is er sprake van een “mortality
displacement”, sterfgevallen bij zwakke mensen die vorig jaar zijn voorgevallen door corona, en
normaal gesproken nu zouden zijn gebeurd. Overigens is dit veel minder voorgekomen dan
Spiegelhalter had verwacht
A year ago, at the start of the first wave, one of us (David Spiegelhalter) was quoted as saying that
“many people who die of Covid would have died anyway within a short period”, while others
estimated this proportion could be more than half. We were wrong: the true figure looks more like
his later estimate of 5% to 15%.
Hopelijk leest Helsloot dit ook.
Er overlijden nog steeds mensen aan corona, maar naar verhouding van het aantal besmettingen
(hoog) zijn dat er niet veel, net te vergelijken met begin vorig jaar. Dankzij de betere behandeling, en
nu door de vaccinatie van eerst de oudsten.
Een nieuwe grafiek bij het corona dashboard van de overheid (bij tab “positieve testen”) laat dat
mooi zien. Met de cursor kun je op elke dag zijn hoe de verhouding is tussen de leeftijdscategorieën
(aantal besmettingen per 100.000). Zo is te zien dat 90 plus relatief de meeste besmettingen had op
21 december, met een record van 119 op de 100.000, terwijl dat nu het laagste is. Dankzij de
vaccinaties.
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Corona journaal 6-8 april 2021
De EMA heeft de (hernieuwde) evaluatie van het Astra vaccin, wat nu Vaxzevria blijkt te heten,
gepubliceerd
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-veryrare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
en niet onverwacht wordt de zeldzame trombose met gelijktijdig verminderd aantal bloedplaatjes
als bijwerking erkend, maar blijft erbij dat de voordelen opwegen tegen deze bijwerking
The benefits of the vaccine continue to outweigh the risks for people who receive it. The vaccine is
effective at preventing COVID-19 and reducing hospitalisations and deaths.
De vraag is of dat in alle gevallen zo is, nu zelfs het VK een leeftijdsgrens van 30 jaar heeft ingesteld.
Bij Science Media Centre is goede basisinformatie te vinden voor de kosten-baten analyse, voor de
diverse leeftijdscategorieën, in aanmerking nemend de infectiedruk
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-statements-from-mhra-and-ema-inrelation-to-the-astrazeneca-vaccine-and-rare-blood-clots-and-low-blood-platelets/
In de bijdrage van Sheila Bird, universiteit van Cambridge is een tabel te zien waarbij het risico op
een ernstige bijwerking per leeftijdscategorie is uitgezet tegen het risico op een ic opname.
Het risico op een ic opname is natuurlijk
afhankelijk van de infectiedruk. In deze
tabel zijn er 3 nivo’s gekozen die in de
UK zijn voorgekomen, het lage (nu),
middel (in februari) en hoog tijdens de
2de piek daar.
Omdat het risico op een ernstige
bijwerking stijgt met lagere leeftijd, en
het risico op een ic opname stijgt met
oplopende leeftijd is het niet moeilijk
na te gaan dat de kosten-baten analyse
bij jongeren minder gunstig uitvalt. En dat de kans op een ernstige bijwerking bij 20-29 jaar al groter
is dan de kans op ic opname op dit moment in de UK. Terwijl voor de groep 60-69 er 70 keer meer
kans is op een ic opname dan op deze bijwerking. Dus die 30 jaar grens komt niet uit de lucht vallen.
Jep de Bie stuurde me een verhaal van het Winton Centre for Risk and Evidence Communication
(Universiteit Cambridge, David Spiegelhalter) met soortgelijke informatie
https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/news/communicating-potential-benefits-and-harms-astrazeneca-covid-19-vaccine/
De tabel boven is hier in 3 tabellen gesplitst, voor een laag-medium-hoge infectiedruk. Hiernaast de
tabel voor “medium” infectiedruk.
Dit zijn dezelfde getallen als bij
Science Media Centre, de 10x
hogere getallen daar zijn
verklaarbaar omdat uitgegaan
wordt per 1 miljoen.
In het stuk van het Winton Centre
wordt meer
achtergrondinformatie gegeven.
Voor opname op de ic is
bijvoorbeeld belangrijk voor hoe
lang je de periode neemt. Voor
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deze berekeningen is 3 maanden gerekend. In de praktijk zal de bescherming van het vaccin langer
zijn, meer ic opnames zullen worden voorkomen en de balans zal dan meer in het voordeel van het
vaccin uitvallen.
De “take away” is dat de kosten-baten analyse afhangt van de leeftijd en van de kans op besmetting.
Omdat die kans op besmetting niet constant zal zijn in de tijd, en ook niet voorspelbaar is een exacte
berekening niet mogelijk.
Voor een advies (op het moment dat ik dit schrijf ken ik nog niet het advies van de Gezondheidsraad)
zal ook meewegen of er een alternatief vaccin is. Het Winton rapport:
When making decisions, it is also important to take into account other potential vaccines available.
For example, if there were an equally effective vaccine available, immediately, that did not carry the
risk of a blood clot reaction then that might swing a decision in favour of taking that vaccine in
preference to the Astra-Zeneca vaccine.
Nu wordt Pfizer en Moderna vaccin gegeven voor de ouderen, en Astra (Vaxzevria) voor jongeren
zoals zorgpersoneel (en 60 plus).
Lijkt me voor de hand te liggen om de mRNA vaccins voor de jongeren in te zetten, en zoveel
mogelijk Astra voor de ouderen.
Niek stuurt me een verhaal van Spiegelhalter in The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/08/uk-expert-urges-people-20s-keep-gettingvaccinated-against-covid
In principe staat hij achter het Vaxzevria vaccin
Speaking to BBC Radio 4’s Today programme on Thursday, he said the evidence suggested that if a
cohort of people in their 20s large enough to fill Wembley Stadium was given the
Oxford/AstraZeneca jab, one person among them would likely develop blood clotting.
Maar conform de rapportage van zijn. Instituut staatb hij. Nu toch achter het besluit om jongeren
een ander vaccin te geven
Explaining the move in terms of risk, Spiegelhalter said that with lower incidence of Covid at the
moment and a plentiful supply of alternative vaccines, it was relatively important to try to avoid the
risk of the blood clots in healthy younger people, who the evidence suggests are a little more
susceptible to the blood clots than older people.
Ben benieuwd wat het advies wordt voor jongeren die een eerste prik hebben gehad met Vaxzevria.
Ton de Boer verdedigde het CBG advies om voor de jongeren een stop in te lassen voor Vaxzevria.
Een interview, nog voordat het Ema advies was gegeven.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-arts-moet-een-helder-verhaal-kunnen-vertellenover-het-astrazeneca-vaccin-en-dat-kan-woensdag~b35e43e0/
Als laatste zegt de Boer
En vergeet niet: als Janssen er straks bijkomt, hebben we drie andere vaccins die we kunnen
inzetten.’
Het Janssen vaccin lijkt sterk op Vaxzevria, beide een vaccin op basis van een adeno virus, en grote
kans dat Janssen dan het dezelfde type zeldzame bijwerking heeft.
Nu de bijwerking trombose vooral bij vrouwen lijkt op te treden kun je wachten op een artikel dat
vindt dat vrouwen onvoldoende aandacht krijgen bij klinische proeven
https://www.trouw.nl/zorg/hoe-vrouwen-vergeten-werden-in-het-covid-19-onderzoek~b32b0f67f/
de vaccinmakers hebben het element ‘sekse’ goeddeels genegeerd in het vaccinonderzoek en de
behandelmethoden van Covid-19. Zo had geen van de gepubliceerde klinische proeven van vijf
coronavaccins de opgetreden bijwerkingen uitgesplitst naar sekse.
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Bij nader inzien valt het allemaal nog wel mee, in elk geval wat het aantal vrouwen betreft dat aan
de klinische studies deelnam
Op zich is de man-vrouwratio doorgaans dik in orde, alleen Spoetnik V (61,2 procent mannen) en een
studie van AstraZeneca (60,5 procent vrouwen) wijken af.
En je kunt niet eindeloos uitsplitsen, Olaf Dekkers, hoogleraar epidemiologie en internist bij het
LUMC in Leiden en lid van het CBG
Veel subgroepen maken de boel onnodig gecompliceerd, legt hij uit. “Je kan zeggen: ‘Ik wil vrouwen
als subgroep’, maar dan zegt iemand anders: ‘Ik ben ook wel geïnteresseerd in vrouwen tussen de 60
en 65’. De testgroepen worden steeds kleiner, daarmee heb je meer kans op extreme resultaten en
op toeval. Te veel subgroepen uitsplitsen maakt het voor ons eigenlijk lastiger een oordeel te vellen
over het vaccin.”
Hoe meer subgroepen des te kleiner de aantallen. De nu gevonden bijwerking (ca 1:100.000) is al
niet te vinden in een klinische studie met stel 60.000 deelnemers (al heel groot). Daarvan krijgen dan
30.000 de injectie, en daarvan zijn dan ca 15.000 vrouw.
Het doet mij denken aan het boek van Dick Bijl over het griepvaccin, die een heel regiment aan
specifieke groepen noemt, waar dan geen dubbelblind studies tegenover staan.
Ik hoor nu het advies van de Gezondheidsraad, Vaxzevria alleen voor 60 plus. Helemaal onverwacht
komt dit niet natuurlijk. Een schriftelijke onderbouwing is nog niet beschikbaar
Ben benieuwd wat het advies wordt voor jongeren die een eerste prik hebben gehad met Vaxzevria.
Versoepelen van maatregelen terwijl de ic bezetting blijft stijgen, dat lijkt tegenstrijdig. Een gok op
de toenemende vaccinatiegraad. Bram Hahn van Elsevier bekijkt het met bezorgdheid (gestuurd
door Huub)
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/04/versoepelen-maatregelen-corona-kan-gokkenniet-815834/
Nu de horrorscenario’s over de Britse variant niet worden bewaarheid, zal bijna niemand het willen
horen, maar het gevaar van mutanten is niet geheel verdwenen. Twee Braziliaanse varianten, P1 en
P2, lijken bezig aan een opmars in Nederland. Het stelt in absolute zin nog niks voor, en hopelijk valt
het mee, maar het is een variant die de opgebouwde immuniteit kan omzeilen en waarop de vaccins
minder vat hebben, zo waarschuwt onder anderen OMT-lid Marc Bonten.
Daar komt bij dat het in de ziekenhuizen bepaald nog niet goed gaat. De bezetting op de IC’s is de
afgelopen weken geleidelijk weer naar grote hoogten gekropen tot een niveau dat sinds het voorjaar
van 2020 niet meer is voorgekomen. En daar liggen veelal patiënten die jonger zijn dan 70 jaar, een
groep die nog verre van geheel is gevaccineerd.
Dat leidt naar het volgende zorgenkind: het vaccinatietempo. Israël begon zijn versoepeling in fases
op het moment dat zijn vaccinatiecampagne de wind in de zeilen had. In Nederland is dat niet het
geval. CDA-minister Hugo de Jonge stelt keer op keer ambitieuze doelen in het vooruitzicht, die
vervolgens door allerlei oorzaken moeten worden bijgesteld. Feit is in elk geval dat in de categorie
van 65 tot 80 jaar nog nauwelijks is gevaccineerd, net als in de risicogroep van zestigers met morbide
obesitas.
De samenwerking tussen industrie en overheid, die in de VS en het UK wel wordt toegepast, begint
ook in de EU, in de persoon van Thierry Breton te komen.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/05/lukt-het-meneer-vaccin-thierry-breton-de-eu-van-genoegvaccins-te-voorzien-a4038546
Wel een jaar te laat, maar je moet een keer beginnen
Sinds eind januari leidt Breton een nieuwe ‘taskforce’ binnen de Europese Commissie die de
vaccinproductie in Europa moet opvoeren. Doel is het in kaart brengen van Europese
productielocaties, ze aan elkaar te koppelen, hobbels uit de weg te ruimen en zo de capaciteit te
verhogen.
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Corona journaal 9-11 april 2021
De toelichting op het advies van de Gezondheidsraad ten aanzien van het Astra vaccin is inmiddels
beschikbaar, de PDF is te downloaden
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/04/09/inzet-astrazeneca-vaccin
In deze toelichting is een tabel opgenomen die het risico op overlijden per leeftijdscategorie geeft.
Met het bekende beeld, lage leeftijd geen of weinig risico, hoge leeftijd groot risico. In kleine
lettertjes staat hieronder dat de werkelijke getallen hoger zullen zijn omdat er geen meldingsplicht
is. En nog hoger als je een langere periode neemt (omdat de vaccins langer bescherming bieden).
Maar als de besmettingsgraad omlaaggaat, door vaccinaties (ironisch), maar ook door de zomer,
gaat de kans op overlijden weer naar beneden. Dus laten we maar uitgaan van deze cijfers:

Voor wat betreft het risico op vervelende bijwerkingen is het opvallend dat de Gezondheidsraad
niet, zoals in het rapport van Spiegelhalter, onderscheid maakt in de leeftijd (hoe jonger, des te
groter de kans op bijwerking??). Alleen wordt gesteld dat boven de 60 jaar de kans gering is, maar
Omdat nog niet precies bekend is wat de leeftijds- en geslachtverdeling is van het aantal mensen dat
tot nu toe met Astra Zeneca gevaccineerd is, zijn de precieze risico’s op deze bijwerking per
leeftijdsgroep en per geslacht ook nog niet bekend.
Mensen die al een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin hebben gehad, kunnen volgens de
commissie wel hun tweede dosis vaccin toegediend krijgen.
Er zijn tot op heden wereldwijd geen meldingen van CVST en SVT geweest na de tweede dosis, terwijl
wereldwijd al enkele miljoenen mensen een tweede dosis vaccin hebben ontvangen
In Frankrijk lijken ze daar toch wat anders over te denken.
De Gezondheidsraad gaat ervan uit dat er geen “hik” in de vaccinatiecampagne hoeft te komen
omdat er een alternatief is, de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna.
Dat is in theorie juist, je zou de 60 plussers nu allemaal Astra vaccin moeten geven en de jongeren
Pfizer, maar de flexibiliteit in het vaccinatieprogramma is ver te zoeken, zo bewees de eerdere stop
met het Astra vaccin. We waren laat gestart met de vaccinatiecampagne vergeleken met de rest van
Europa, maar de achterstand werd daarna snel ingelopen waarna we, na de eerste Astra stop, nu
weer onderaan bungelen in de Europese ranglijst.
Rosanne Hertzberger heeft geen goed woord over voor het advies van de Gezondheidsraad
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/10/de-gezondheidsraad-weet-het-beter-a4039218
Hertzberger protesteert tegen de gedachte dat vaccins altijd ultra-veilig moeten zijn
Een illustratie van die achterliggende denkwereld waarin vaccins altijd ultra-veilig moeten zijn, was
het interview dat rechtsfilosoof en Gezondheidsraadlid Roland Pierik afgelopen donderdag gaf in
inradioprogramma Met het Oog op Morgen. Hij benadrukte dat naast het voorkomen van ziekte en
sterfte onder jonge mensen, vooral het draagvlak voor vaccineren geen schade mocht oplopen. Bij
het schrijven van het advies nam hij mee dat er nooit het idee mocht ontstaan dat vaccins onveilig
zijn, omdat jonge ouders dan bijvoorbeeld hun kinderen niet meer laten vaccineren tegen mazelen.
Het fragment met Pierik komt na 23 minuten. Pierik denkt dat het vaccinatieprogramma binnen
enkele dagen weer het oude tempo kan krijgen.
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Hertzberger bestrijdt het idee dat mensen kopschuw worden van een zeldzame bijwerking en vindt
dat ieder daarin zijn eigen afweging mag maken.
Vanuit de academische ivoren toren lijkt de gemiddelde Nederlander een willoos, hulpeloos en
afhankelijk wezen dat zich laat meeslepen door angst en emotie en verward raakt door nepnieuws. Je
kunt er niet op vertrouwen dat zo iemand zelf nadenkt en je mag hem of haar alleen confronteren
met hypereenvoudige boodschappen als ‘vaccins zijn veilig, punt uit’. Het is dankzij die structurele
onderschatting dat u en ik nog steeds niet zelf een risico-afweging mogen maken. De raad weet het
namelijk beter.
Een ongemeen kritisch commentaar van de NRC op het “beschamend lage vaccinatietempo”
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/09/het-beschamend-lage-vaccinatietempo-kost-levens-enwelzijn-a4039204
Dit begin zet de toon:
Beschamend. Zo kun je de Nederlandse vaccinatiestrategie en uitvoering inmiddels wel noemen.
Terwijl dit land langzamer vaccineert dan alle andere westerse landen, zet demissionair minister
Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) ook nog bij de geringste twijfel het proces stil.
Dit is wel erg fors aangezet. In de Europese ranglijst staat Nederland in de onderste regionen maar
zo heel veel verschil is er onderling niet. En Nederland heeft niet “het proces stilgelegd”, binnen
Europa is het geen uitzondering (Denemarken is al wekenlang gestopt met het Astra vaccin voor alle
leeftijden. De zin “bij de geringste twijfel stilgelegd” zal mede zijn gebaseerd op de mening van de
trombose experts.
Jonathan Coutinho, zoon van Roel Coutinho is expert op het gebied van de bijzondere vorm van
trombose die optreedt, de sinustrombose. Hij maakt deel uit van de EMA groep die naar deze
bijwerking heeft gekeken. Hij is minder stellig dan vele trombose experts, die vinden dat er moet
worden doorgeprikt.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/er-is-veel-kritiek-op-de-astrazeneca-prikstop-maaronderschatten-we-de-gevolgen-van-sinustrombose~bfcc1d6e/
Hij heeft verdekte kritiek op zijn collega’s
Veel trombose-experts die nu van zich laten horen zijn internisten. Zij behandelen geen patiënten met
deze ziekte. En daardoor onderschatten ze de situatie, denk ik. Ik zie vergelijkingen voorbij komen
met gewone trombose, in een been. Dat is ook vervelend, maar echt wel wat anders dan wat ik bij
mijn patiënten zie.’
Stel dat alle vrouwen tussen 20 en 60 met Astra worden gevaccineerd:
‘Het risico op de bijwerking wordt geschat op één op 100 duizend, maar waarschijnlijk is het hoger
voor vrouwen onder de 60. Dat betekent dat van de ruim 4,5 miljoen Nederlandse vrouwen tussen de
20 en de 60 jaar, er zestig tot negentig door het AstraZeneca-vaccin sinustrombose zouden oplopen.
Daarbij moet dan bedacht worden dat het jaarlijks aantal 200 bedraagt, meest jonge vrouwen. Het
risico is dan ca 40% hoger dan normaal.
Een groep kritische huisartsen is juist weer tegen het in hun ogen te stringente Gezondheidsraad
advies https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2376208-boze-huisartsen-bezorgen-gezondheidsraad-eenmotie-van-afkeuring.html
Huisartsen willen zelf met hun patiënten een afweging maken
Maar er gaan steeds meer stemmen op om huisartsen en patiënten samen te laten beslissen of ze
het vaccin van AstraZeneca willen of niet. Een groep huisartsen zal morgen een 'motie van afkeuring
op de deur van de Gezondheidsraad spijkeren.
Hoe nu hier positie in te nemen – de EMA, die in deze fase van de pandemie de voordelen boven de
nadelen beoordeelt, de Gezondheidsraad met in meerderheid de opvatting van Pierik, vaccins
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moeten veilig zijn, trombose experts die niet op één lijn zitten, Hertzberger, die de ruimte wil geven
om een eigen afweging te maken, waar ook een groep huisartsen achter staan..
Als de keus aan mij was: het vaccinatieprogramma omzetten, de ouderen het Astra vaccin en de
jongeren de mRNA vaccins. Het vaccinatieprogramma niet vertragen, eerder nog versnellen door
jongeren die niet willen wachten op een mRNA vaccin de mogelijkheid te geven te kiezen voor Astra.
Dus in feite het standpunt van Hertzberger.
Ad van Dooren vraagt zich af waarom musea e.d. niet opengaan voor wie is gevaccineerd en stuurt
als link
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-29/pfizer-moderna-vaccines-preventinfections-in-real-world-study
Na wat mailwisselingen zijn we het erover eens dat wie volledig is gevaccineerd, geen sneltest zou
hoeven te ondergaan.
Maar ook de mRNA vaccins geven geen 100% garantie zoals blijkt uit dit verhaal gestuurd door Huub
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-mystery-of-breakthrough-covid-19infections
In de Gelderlander een verhaal over de inzet van sneltesten en deelname aan werkcolleges voor
studenten https://www.gelderlander.nl/nijmegen/studenten-mogelijk-eind-deze-maand-weer-naarcampus-na-negatieve-sneltest~a487111a/
Je zou zeggen dat na zo’n lange tijd alleen maar virtueel onderwijs de studenten staan te trappelen
om mee te doen, maar dat valt tegen
Onder studenten die in aanmerking komen voor deze werkgroepen is gepeild of ze mee willen doen.
Vierhonderd studenten willen meewerken aan de pilot. Volgens een woordvoerster van de HAN is dat
ongeveer 30 procent van de ondervraagde studenten.
Als het gaat om popconcerten is het aantal aanmeldingen vele malen groter dan er plaatsen zijn.
Misschien de werkgroepen combineren met een popconcert ’s avonds.
Het wordt steeds duidelijker dat de mRNA vaccins de winnaars lijken te worden. De effectiviteit van
het Sinovac vaccin, dat op de gebruikelijke technologie (gedood virus ) is gebaseerd, was al niet hoog
zo bleek uit klinische proeven in Brazilië, maar dat dit wordt toegegeven door een Chinese hoge
functionaris is nieuws:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/11/hoge-functionaris-erkent-chinese-vaccins-zijn-niet-ergeffectief-a4039310
Chinese vaccins zijn niet erg effectief. Het is daarom beter om ze te mengen met andere vaccins. Die
opvallende conclusie trok Gao Fu, het hoofd van het Chinese Centrum voor Ziektenbestrijding,
zaterdag op een congres in de west-Chinese stad Chengdu.
De Chinese overheid schijnt niet erg blij te zijn met de uitspraken van Gao.
Nederland is door Duitsland als ”hoogincidentgebied” gekarakteriseerd. Er is een website
(geattendeerd door Huub) die de grensregio aan beide zijden bestrijkt
https://www.grenspostdusseldorf.nl/covid-19-dashboard-voor-nederlands-duitse-grensregio-nulive/ Al heel lang ligt het aantal besmettingen in Nederland gemiddeld 2 keer hoger dan in Duitsland.
Een negatief testbewijs en registratieplicht is nu nodig.
Niet zo vreemd dat het laatste nieuws is dat de versoepelingen in elk geval worden verschoven van
21 naar 28 april. Dat lijkt me heel verstandig, voorlopig is er weer een stijging, niet alleen in de
ziekenhuisopnames maar ook het aantal besmettingen loopt weer op.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1365360004/alle-versoepelingen-uitgesteld-het-is-nog-te-vroeg
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Corona journaal 12-14 april 2021
Een mooie combinatie van de worsteling binnen het kabinet, hoe het nu verder moet met verdere
openstelling van bijvoorbeeld de terrassen, en de problemen met het vaccin van Astra (en Janssen)
komt van Fokke en Sukke in de NRC van woensdag

Jonathan Coutinho hield in zijn interview met de NRC nog rekening met de mogelijkheid dat de
bijwerking van het Astra vaccin gerelateerd zou kunnen worden aan een productieprobleem, maar
met het J&J verhaal lijkt het er toch op dat het inherent is aan het adenovirus “platform”.
Wat dan weer niet hoeft te betekenen dat beide vaccins niet bruikbaar zijn. Ook in de VS is er
natuurlijk discussie of men niet al te voorzichtig is. Deze stuurde Huub mij
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/04/13/risk-reward-calculus-johnson-johnsonvaccine-visualized/?no_nav
Een aardige visuele weergave hoe klein de kans is op een bijwerking wordt gegeven in dit artikel. Er
wordt in een vierkant kleine grijze cirkels gezet, 100 per seconde, als teken dat een injectie is gezet,
zo nu en dan komt er een blauwe, als teken dat door die injectie een leven is gered. De bijwerking
komt als rode stip. Het is “random”, de rode stip kan direct komen maar ook na 2 miljoen cirkels. Ik
ben begonnen, maar na 50.000 gestopt, gemiddeld duurt het ruim 3 uur voor er een rode stip komt.
Ik doe om deze reden nooit mee aan loterijen. Zou er een verband zijn tussen angst voor een
zeldzame bijwerking en deelname aan een loterij?
Van Huub kreeg ik een artikel dat aangeeft dat we ver achterlopen met prikken
https://www.ad.nl/binnenland/weer-minder-vaccins-gezet-dan-gepland-verklein-aantal-groepenmet-voorrang~aaea6e35c/
Maar een dag later blijken er bijna een miljoen extra prikken bijgekomen te zijn. Op TV (bijvoorbeeld
Nieuwsuur dinsdag) werd heel verbaasd gereageerd, maar voor wie de dagelijkse voortgang bekijkt
op het dashboard van de overheid was het minder een verrassing. Door het gedoe met Astra werden
de aantallen geprikt door de huisartsen helemaal niet meegeteld terwijl zij toch gewoon doorgingen
met 60 plus (en waarschijnlijk ook nog veel 60 min, “informed consent”).
Op 6 april had ik voor de huisartsen genoteerd 331.000 spuiten gezet, en tot 13 april bleef dat getal
staan, toen kwam ineens 750.000 uit de bus. Voor de instellingen was er ook een flinke correctie.
Dat de verschillen in Europa niet zo groot zijn blijkt wel uit de nieuwe ranglijst, waar we maandag
nog in de staartgroep zaten zitten we na correctie nu in de kopgroep.
Wel een beetje suffig van het RIVM trouwens om een week lang de huisartsen op 0 doses te houden,
met een kleine steekproef had toch een redelijke schatting kunnen worden gemaakt. Sowieso
krijgen ze van de huisartsen geen exacte getallen, maar schatten ze het aantal op basis van
geleverde doses.
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Wat doen GGD’s met vaccin die op een dag “over” zijn en misschien moeten worden weggegooid
(spillage). Op een gegeven moment zijn de GGD medewerkers zelf, advies van de overheid, allemaal
wel gevaccineerd
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ggd-noord-limburg-negeert-ministerie-kwetsbarentoch-al-gevaccineerd~b65439f6/
Tot frustratie van verschillende GGD’s werkt het ministerie al meer dan een maand aan die richtlijn,
waarin moet worden gedefinieerd aan welke criteria kwetsbare patiënten precies moeten voldoen
om in aanmerking te komen voor zogenoemde spillage. Tot die tijd moeten de GGD’s het
overgebleven vaccin vooral gebruiken voor eigen medewerkers uit de vaccinatie- en teststraten.
In Limburg worden de huisartsen gevraagd of ze kwetsbare mensen op de lijst willen zetten, die dan
aan het eind van de dag gebeld kunnen worden. Niet alle huisartsen vinden het makkelijk om keuzes
te maken
Uit een rondgang onder huisartsen in Noord-Limburg blijkt dat sommige ( NB: dat moet sommigen
zijn) tientallen patiënten hebben aangedragen voor de spillagelijst, andere (NB dat moet anderen
zijn) bijna niemand. ‘Ik zie dat er collega’s zijn die zeggen: ik wil niet beslissen wie eerder vaccin
krijgt, dus ik meld niemand aan’, zegt huisarts Stijn van Kerkhoven uit Maarheze. Hijzelf kijkt daar
anders naar. ‘Ik heb er ook mensen opgezet die bijvoorbeeld mantelzorger zijn. Of mensen uit het
onderwijs die de hele dag met kinderen in aanraking komen en bang zijn om besmet te raken.’
Het is niet alleen de overheid die vindt overal regels voor te moeten opstellen, ook de burgers
verwachten dat, zoals in dit geval de huisartsen. Als huisartsen al niet patiënten durven te
selecteren, moet dat dan via richtlijnen van de overheid? Het is een illusie te denken dat dit allemaal
op een goudschaal gewogen kan worden, de huisartsen kennen niet al hun patiënten, wat duidelijk
werd toen de BMI 40 plus grens werd gesteld.
De Gezondheidsraad komt met een advies dat rijkelijk laat komt, tussen eerste prik Pfizer en
Moderna mogen 12 weken tussen zitten.
https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/documenten/adviezen/2021/04/12/interval-tussen-deeerste-en-tweede-vaccinatie
De positieve effecten worden ingeschat op max 5 ziekenhuisopnames minder, en dat pas vanaf eind
mei. Ik was wel benieuwd hoe men aan de berekening komt, lijkt me weinig, maar er staat alleen (in
de toelichting, de PDF) dat het door het RIVM is doorgerekend.
Onderzoek in Nederland had al aangetoond dat het aantal zelfdodingen afgelopen jaar niet was
gestegen, en dat blijkt ook internationaal zo te zijn, in sommige landen is zelfs sprake van een daling
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/geen-toename-zelfdodingen-tijdens-coronacrisis-blijkt-uitstudie-in-21-landen~b342be34/
Dat is wel lastig als je tevoren anders hebt voorspeld
Derek de Beurs, hoofd epidemiologie bij het Trimbos-instituut en onderzoeker op het gebied van
geestelijke gezondheid, voorspelde vorig jaar in deze krant dat corona ‘een enorme impact’ op
suïcidaliteit zou hebben. Hij noemt de resultaten van het onderzoek daarom ‘tegenintuïtief’. ‘Het is
zoeken naar verklaringen.’ Een optie: corona heeft (nog) niet geleid tot een diepe economische crisis,
een belangrijke voorspeller van stijgende suïcidecijfers.
Dat is wel een mooie, “tegenintuïtief” als je er helemaal naast zit. Dat betekent dus dat je de
voorspelling intuïtief hebt gedaan. Hij hoopt alsnog gelijk te krijgen lijkt het. Maar hij heeft nu ook
oog voor mogelijk positieve effecten
De lockdown kan ook beschermen tegen suïcide, oppert De Beurs. ‘Er vallen stressfactoren weg.’
Legere agenda’s, minder prikkels, meer tijd voor thuis. ‘Vooral voor mensen met ernstige psychische
problemen, een belangrijke risicogroep, kan het een verlichting zijn dat de maatschappij minder van
ze vergt.’
Mogelijk dat bij een volgende crisis minder vanuit intuïtie geredeneerd hoeft te worden
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Hoogleraar suïcidepreventie Ad Kerkhof, niet bij het onderzoek betrokken, vindt de uitkomst zeer
interessant. ‘Het bevestigt dat we nog steeds niet goed begrijpen hoe het werkt bij crises.
De NRC heeft een podcast over de problemen met het Astra vaccin
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/09/wat-weten-we-over-de-risicos-van-het-astrazeneca-vaccina4039105
In deze podcast wordt de naam genoemd van Sabine Straus. Zij is hoofd van de PRAC, de
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee van de EMA. Met Miriam Sturkenboom, leider van
ACCESS (dat specifiek de meldingen van de corona vaccins onderzoekt) is Nederland goed
vertegenwoordigd als het gaat om de monitoring van de veiligheid van de corona vaccins.
De PRAC onderzoekt op dit moment meldingen ten aanzien van het Janssen vaccin (dit verhaal is nog
van voor de berichten uit de VS en de voorlopige leveringsstop)
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessmentcommittee-prac-6-9-april-2021
PRAC has started a review of a safety signal to assess reports of thromboembolic events (formation
of blood clots, resulting in the obstruction of a vessel) in people who received COVID-19 Vaccine
Janssen. Four serious cases of unusual blood clots with low blood platelets have been reported postvaccination with COVID-19 Vaccine Janssen. One case occurred in a clinical trial and three cases
occurred during the vaccine rollout in the USA. One of them was fatal.
In de discussie over het aantal vaccins dat op voorraad ligt (en niet wordt gebruikt) geeft Hugo de
Jonge aan dat een deel nog in keuring is. Daar hoort ook keuring en vrijgifte door de overheid bij.
De “normale” geneesmiddelen kunnen door de producent worden vrijgegeven zonder dat elke batch
afzonderlijk door de Staat moet worden goedgekeurd. Er zijn natuurlijk wel de inspecties van de
overheid (normaal 1 keer per 2 jaar).
Voor vaccins is er echter een vrijgifte per batch volgens OCABR (Official Control Authority Batch
Release), en wordt gedaan door een overheidslab aangesloten bij OMCL (Official Medicines Control
Laboratories). De resultaten zijn dan wel voor de hele EU geldig.
De regels worden gesteld door het EDQM (European Directorate for the Quality of Medicine), en ik
krijg nog altijd mails van die club.
Ik zag nu de protocollen voorbijkomen die de producenten van vaccins (mRNA en op basis van adeno
virus) moeten inleveren. Van die laatste, de adenovirus gebaseerde vaccins, zijn er 2, humaan
adenovirus en chimpansee virus.
https://www.edqm.eu/en/ocabr-activities-related-covid-19vaccines?utm_source=emailcampaign107&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_c
ampaign=EDQM+Newsletter+April+2021 - mRNA
Hier staat een lijstje met 3 protocollen die fabrikanten moeten aanleveren. Ze zijn niet nieuw maar
zie ze nu voor het eerst. Tot nu toe had ik er ook niet veel aan gemist want het waren zeer summiere
gegevens die de fabrikanten hoefden aan te leveren. Eigenlijk alleen maar een gehaltetest door een
overheidslaboratorium deel uitmakend van OMCL.
Maar nu is voor de mRNA vaccins een protocol verschenen dat van het gebruikelijke type is, zoals
bijvoorbeeld van het influenza vaccin.
Bij de mRNA vaccins moet nu informatie worden aangeleverd over grondstoffen, analyses op tussenen eindproduct. Zoals over de plasmides die worden gebruikt bij de productie van het mRNA, de
“kop” (cap) en staart van het RNA, en de nanopartikels.
De tests door de overheid hoeven niet het vrijgifteproces op te houden omdat de monsters uit de
fabriek direct aan het overheidslab kan worden gezonden zodat de tests bij bedrijf en overheidslab
gelijk op gaan. Het protocol dat na vrijgifte door de fabrikant wordt gestuurd moet dan wel snel
worden bekeken daar het OMCL lab. Zoals gezegd: vrijgifte geldt dan voor alle EU landen.
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Corona journaal 15-17 april 2021
Een artikel in The Atlantic gaat in op de mogelijke oorzaken van de specifieke trombose problemen
bij Astra en mogelijk ook Janssen (gestuurd door Menno van Leeuwen)
https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/04/vaccine-related-blood-clot-mystery-mustbe-solved/618623/
Het corona vaccin zelf is ook verantwoordelijk voor (veel meer) bloedstolsels, en de vraag is of het
“spike” in de vaccins verantwoordelijk is voor de bijwerking. Maar dan zou dat ook voor de mRNA
vaccins moeten gelden, hoewel deze wel iets afwijken van de op adenovirus gebaseerde vaccins.
Een verschil van het Astra vaccin met alle andere:
But AstraZeneca’s differs from the others’ in that its engineered virus has also been fitted with a
small portion of the genetic sequence for a molecule called tissue plasminogen activator, or tPA.
Dit is de functie van tPA
The AstraZeneca vaccine uses a noncoding snippet of the gene for tPA that boosts production of the
spike protein, with the aim of producing a stronger immune response.
Ik kan makkelijk enkele journaals vullen met artikelen die uitleggen hoe beroerd het in Nederland
wel niet gesteld is. Zo bijvoorbeeld Bram Hahn in Elsevier gestuurd door Huub
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/04/zwalkend-kabinet-verspeelt-steun-van-burgersvoor-corona-aanpak-816745/
Het is een opsomming geworden van alles wat volgens hem niet goed is gegaan
Het beleid om te sturen op zorgcapaciteit kreeg vanaf het begin kritiek, met als belangrijkste
bezwaar dat je met zo’n aanpak steeds achter de feiten aanloopt.
Het is mij niet duidelijk waar dan wel op gestuurd had moeten worden
Elders bleek dat een korte, strenge lockdown nuttig kan zijn om het virus de pas af te snijden, maar
dat je die niet maanden kunt en hoeft vol te houden. Het kabinet koos daarentegen voor een steeds
strenger pakket, waardoor zelfs het draagvlak voor de effectiefste maatregelen afkalft.
Een steeds strenger pakket? De effectiefste maatregel is waarschijnlijk een schoolsluiting, en die is
juist afgeschaft. En vorige week pleitte Hahn er nog voor om op te passen voor versoepelingen.
Ook het vaccinatietempo moet het ontgelden
Nederland begon zo ongeveer als laatste van de Europese Unie met vaccineren, met als argument
dat we dankzij een goede voorbereiding net als de schildpad uit de fabel de haas voor de eindstreep
zouden inhalen. Maar alleen een wonder kan ervoor zorgen dat dat nog gebeurt.
Op dit moment is Nederland zeker niet in de Europese achterhoede.
Als er druk gezet wordt op zaken die evident niet goed zijn verandert er wel wat. Limburg nam het
voortouw met de spillages bij de GGD (die alleen aan GGD personeel mocht worden gegeven). Het
mocht niet maar dat is ne snel teruggedraaid
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-jonge-laat-spillage-toch-aan-de-ggd-s-wilnadenken-over-vrije-keus-voor-astrazeneca~b4329931/
En toen een Limburgs ziekenhuis dreigde met Astra vaccin het personeel dat jonger is dan 60 te
prikken kwam er snel een oplossing
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ziekenhuispersoneel-onder-60-vanaf-volgendeweek-alsnog-versneld-gevaccineerd~bb3f3ec7/
Aanvankelijk zouden de medewerkers deze week al een Janssen-vaccin krijgen. Maar door de
prikstop met dat vaccin ging dat niet door. Nu is toch besloten om het ziekenhuispersoneel het Pfizervaccin te geven, indien de tijdelijke stop met Janssen-vaccin aan blijft houden. Een tweede prik volgt
dan twee weken later. Doorslaggevend is de hoge druk in de ziekenhuizen. Meer ziekteverzuim onder
het zorgpersoneel zou desastreuze gevolgen kunnen hebben.
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Ook Joost Zaat is het helemaal zat
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/huisartsen-en-assistentes-worden-compleet-mesjogge-vandie-communicatie-per-media~bd8a183e/
Het is een zooitje, omdat het doel van het overheidsbeleid zwabbert en het beleid een wedstrijd
geworden is tussen horeca en de zorg. Lekken uit de ministerraad, herhaaldelijk valse beloften doen,
de neiging alles tot in detail te willen regelen, het is allemaal funest
Wat de zaak niet helpt is de grote hoeveelheid (des)informatie
Sinds begin vorig jaar verschijnen er élke week zo’n 2.500 artikelen op de speciale covidwebsite van
het Amerikaanse National Institute of Health, woensdagmorgen waren het er in totaal 118.834.
Opmerkelijk daarom in diezelfde Volkskrant een “brief van de dag” met een uitgesproken positieve
toon
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/over-waardering-voor-de-corona-aanpak-het-nieuweonderwijsgeluid-taalregels-en-cosmetische-chirurgie~bb7bbd05/
De algehele aanpak is redelijk effectief, gebaseerd op risicoafweging en de aanpak is ook
rechtvaardig volgens deze briefschrijver
Toch zien we al weken bijna elke avond op televisie, dagelijks in de kranten en continu via de sociale
media, volop aandacht voor teleurgestelde en gefrustreerde mensen met een eigen opvatting, vaak
met een hoge mate van gebrek aan deskundigheid. Hierdoor ontstaat het generieke beeld dat de
plannen niet deugen en de uitvoering chaotisch verloopt.
De briefschrijver geeft toe dat de persconferenties vaak onmachtig aanvoelen, maar
Wanneer we, samen met bijna alle landen in de wereld, er in slagen een pandemie met een omvang
en een impact zoals deze te beteugelen, dan zou er, ondanks de beperkingen en negatieve gevolgen
voor velen, toch wat meer tevredenheid, waardering en respect mogen zijn. Ik vermoed en hoop dat
in 2030 met waardering wordt teruggekeken op de aanpak zoals wij deze vandaag ervaren.
Ook een positief stuk over het veel bekritiseerde Europees aankoopbeleid van vaccins door Caroline
de Gruyter in de NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/16/zo-naief-was-de-eu-niet-bij-de-inkoop-van-vaccinsa4040126
Europa krijgt veel kritiek, met kwalificaties als “rotzooi”, “ramp die het eind van Europa inluidt” enz.,
Maar één vraag dringt zich op: als het zo’n rotzooi is, waarom gaan de 27 er dan mee door? En de
niet-EU lidstaten Noorwegen en IJsland, die ook meedoen? Als het zo slecht gaat, waarom bestellen
ze dan almaar nieuwe vaccins samen?
Het antwoord is betrekkelijk simpel. Niemand ontkent dat er tegenvallers zijn geweest, dat er fouten
zijn gemaakt. Maar alle deelnemers weten dat het pas echt een ravage was geworden als ze niet
gezamenlijk hadden ingekocht – een politieke ravage welteverstaan.
Frits Abrahams in de NRC is alweer aan zijn achtste interview toe met Het Virus
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/16/interview-met-het-virus-8-a4039999
Abrahams trapt af
„Bij ons is de chaos nu ongeveer compleet”, zei ik. „Iedereen heeft ruzie met iedereen. De
burgemeesters en een deel van het volk willen de terrassen open, maar sommige burgemeesters en
een ander deel van het volk zijn ertegen. De ziekenhuizen zijn ook tegen, maar er was ook een
ziekenhuis dat vóór was. De regering kondigt officieus versoepelingen aan, maar draait ze een week
later weer officieel terug. Inmiddels is IC-voorzitter Diederik Gommers boos omdat de regering de
ziekenhuizen en de bevolking tegen elkaar uitspeelt, en…”
Wie is Gommers?
„Dat is de enige IC-arts in Nederland die tijd heeft om elke dag in een talkshow te waarschuwen dat
ze in de ziekenhuizen straks te weinig tijd hebben.”
Na geklaag van Abrahams over de gang van zaken antwoordt Het Virus
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Het Virus schraapte zijn keel en klonk opeens een stuk ernstiger toen hij zei: „Weet je wat jullie
probleem is? Niet alleen bij jullie, maar mondiaal? Jullie willen versoepelingen terwijl de feiten dat
nog niet toelaten. Wereldwijd groeit het aantal besmettingen nog steeds exponentieel en lopen de
IC’s over. Ook in Nederland is het aantal besmette mensen tweemaal zo groot als een jaar geleden.
En wat doen jullie? Zeiken over een open terrasje.”
En aan het eind
„Ach, het leven is strijd”, zei hij pseudofilosofisch. „Misschien komen jullie wel nooit helemaal van mij
af. Wen er maar aan.”
Veel negatieve stukken en enkele positief (waarbij ik Frits Abrahams als positief meetel). Wat
moeten we daarmee? Is het glas halfvol of halfleeg?
Wat betreft de vaccinatiestrategie vind ik de beslissing om het Astra vaccin voorlopig voor 60 plus te
reserveren aan de voorzichtige kant, maar verdedigbaar. De meeste landen hebben ook deze
beslissing genomen dacht ik, met enkele landen die door zijn gegaan met prikken zoals België maar
ook een land als Denemarken dat helemaal gestopt is.
Wat Janssen betreft hadden 78.000 doses op voorraad gespoten kunnen worden maar Janssen heeft
zelf de distributie tijdelijk gestaakt. Dan is het niet zo gek om ook met die 78.000 even te wachten.
Wat de vaccinatiesnelheid betreft: OK de start was langzaam maar er is zeker wel een inhaalslag
gemaakt. Sowieso zijn in Europa de verschillen niet groot. Bovengenoemd artikel van de Gruyter in
de NRC besluit zo
Wat je ook ziet: in veel EU-landen loopt het aantal vaccinaties in gelijke mate op. Dit was precies het
idee achter die collectieve inkopen: groot en klein, arm en rijk krijgen min of meer hetzelfde. Kennelijk
heeft er, ondanks alle gejeremieer over Brussel, toch iets goed gewerkt.
Met name Bram Hahn had een hele serie klachten die niet vaccin gerelateerd waren, maar daar heb
ik bij zijn artikel al op gereageerd.
Uiteindelijk zal de balans er een zijn van gezondheid (hoeveel sterfgevallen bijvoorbeeld) afgezet
tegen de economische schade. Dat in vergelijking met de buurlanden.
Van Menno van Leeuwen kreeg ik een bericht uit The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/16/friday-briefing-covid-rapidtests?CMP=Share_iOSApp_Other
Met een vette kop: Friday briefing: Alarm bells over Covid rapid tests denk je dat er heel wat aan de
hand is. Maar het lijkt te gaan om vals-positieve uitslagen, er wordt gerefereerd naar een ander
artikel in The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/15/rapid-covid-testing-in-england-may-be-scaledback-over-false-positives
Wanneer je iedereen test die geen symptomen heeft, dan zal een klein percentage een positieve
test krijgen die niet door een PCR test wordt gevolgd (vals positief).
Als er nauwelijks nog besmettingen zijn dan gaat verhoudingsgewijs het aantal vals positieven
omhoog (maar niet in absolute aantallen).
Ik begrijp daarom het probleem niet. Het is wel zo dat als het aantal besmettingen heel laag is het
kostentechnisch niet meer te verdedigen is, en je het geld beter kan uitgeven aan goed bron- en
contactonderzoek.
Op de valreep zie ik bij Nieuwsuur zaterdagavond een item over vakantie in het buitenland. Arnold
Bosman komt aan het woord die pleit voor vakantie in eigen land. Zelf gaat hij kamperen op de
Veluwe. Maar een cruise verslaafde wil desnoods 10 injecties als hij maar mee zou kunnen.
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Corona journaal 18-22 april 2021
Er is een flink gat gevallen tussen de datum dat ik mijn laatste journaal uitstuurde en waar ik dan nu
mee aankom. En dat nog wel na een bemoedigende mail van Doeke Post die me vooral aanspoorde
om door te gaan.
Als ik naga wat de reden is, dan is dat zeker voor een deel omdat ik, nu ik al enkele weken geleden
ben ingeënt, me toch veiliger voel dan daarvoor. Het is nu bijna 3 weken geleden dat ik met Astra
ben ingeënt. Met als gevolg dat ik deels het “gewone” leven weer heb opgepakt.
Dat dit niet alleen voor mij geldt blijkt wel uit het stijgend aantal vrijwilligers dat zich weer meldt bij
de vrijwilligersdagen van het Trefpunt. Dinsdag was het weer zover, we waren (farmacie) met 6
vrijwilligers. Allemaal ingeënt, behalve René die we thuis hebben opgehaald en weer teruggebracht,
want het openbaar vervoer is nog even niet aan de orde.
Woensdag had ik een afspraak in Eelde waar we een bijzondere balans hebben opgehaald. Deze was
van een apotheekhoudend huisarts die op 100 jarige leeftijd was overleden. Zijn dochter had na een
zoektocht op internet waarbij ze op de NVMG stuitte, en via deze vereniging kregen we contact met
haar. De 100 jarige bleek lange jaren in een grote boerderij gewoond te hebben waar, volgens de
dochter, ook toen hij daarin trok, geen enkele modernisering was toegepast. Daar moet dus veel aan
gebeuren maar de omschrijving op Funda windt daar ook geen doekjes om. Desondanks bleek er
grote belangstelling te zijn ook al stond deze boerderij nog maar een week op Funda. Ziehier dan
toch een relatie met corona, ook het platteland is in trek, het thuiswerken kan ook in wat meer
afgelegen streken.
We hebben al heel wat balansen in onze unit Foksdiep 6 maar dit bleek een bijzonder exemplaar. De
balans staat op hoge poten met daaronder 2 glazen potten waarin iets van motorolie in zat. De 2
armen van de balans hadden een ingenieuze verbinding met iets van een plaat in die motorolie.
Bij een balans duurt het vaak een tijd voordat een evenwicht is ingesteld, maar met deze constructie
wordt de duur van de heen- en weer beweging, die zeker bij nauwkeurige balansen heel lang kan
duren, sterk gedempt. Verder is er links een enorme wijzerplaat te zien, die waarschijnlijk als functie
heeft dat er geen volledig evenwicht nodig is om toch het juiste gewicht te bepalen. Ik heb de balans
op een provisorische plek gezet en snel 2 foto’s gemaakt. De achtergrond is wat verwarrend helaas.

Deze reis combineerden we met een bezoek aan tante Annie (op weg naar de 95, in goede
gezondheid) en nicht Karin in Assen, die we al een hele tijd niet meer hadden gezien. Mag officieel
niet maar we waren allen ingeënt behalve Karin die trouwens nu wel een oproep had (dat laatste
geldt nu voor een hele serie familieleden, vanwege hun leeftijd, maar ook voor nicht Nienke die wat
leeftijd betreft nog lang niet aan de beurt is maar die wel in de gezondheidszorg werkt).
We waren, eenmaal in Assen, ook van plan bij vrienden langs te gaan die in een verzorgingshuis
wonen maar daar gold nog steeds de bezoekregeling: 1 persoon, 2 mag maar dan moet dat wel
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familie zijn. Dus dat ging niet door. Ik zag discussies voorbijkomen of niet zo langzamerhand deze
regels versoepeld moeten worden.
En dan ’s avonds bezoek van de buren. Mag ook weer niet, maar de combinatie (wij ingeënt, zij
corona gehad) leek ons acceptabel.
Vrijdag komt een (kleine) schoolklas op bezoek “op” Urk, en dit gaf aanleiding tot een heftig debat
binnen onze vrijwilligersgroep. Ik had – voordat ik wist ingeënt te worden – al mijn medewerking
toegezegd, Dinsdag werd Mart flink onderhouden, want waarom had hij deze bijeenkomst
toegestaan. Hij wist zich overigens uitstekend te verweren. De grote ruimtes, het nieuwe
luchtcirculatiesysteem, de opzet van het bezoek: allemaal veel minder risico dan de leraren lopen bij
de dagelijkse lessen in het klaslokaal.
Hiermee kom ik op nog een reden dat ik wat later ben met mijn journaal. We willen de scholieren
niet alleen maar rondleiden maar ook bezighouden. Wat betekende dat ik iets van een “les” diende
voor te bereiden.
Voor de farmacie heb ik bedacht dat het wegen misschien interessant kan zijn. Daar valt een hele
geschiedenisles aan vast te knopen: tot de Franse tijd “chaos”, met 20 grein in een scrupel, 3
scrupels in een drachme 8 drachmen in een ons en 12 ons in een pond. Ik kan het maar niet
onthouden. En dan ook nog eens per stad/streek een verschil in gewicht.
De Fransen brengen eenheid met gram-kilogram (en de meter natuurlijk) maar in de farmacie gaan
we gewoon door met die rare greinen tot met het pond want men was bang dat er fouten kwamen.
Tot ik dacht 1872, toen ging ook de farmacie over. De Engelsen zijn trouwens nooit overgegaan.
De scrupel drachme ons en pond hebben hun eigen symbolen, zie hieronder bij “tafel der
gewichten” Ik heb in een handgeschreven receptenboek (1695) een recept opgezocht waarin die
tekens goed herkenbaar zijn (een oogzalf, zie hieronder).
We hebben gewichten in de vorm van die vreemde tekens dus die kunnen de leerlingen nawegen: Ik
heb een milligram- en grambalans opgesteld met voldoende gewichten.
Een andere opgave is het vinden van de jaartallen van de ijktekens op gewichten.
Naast de balansen en gewichten heb ik ook nog een serie aerometers (dompelaars) om de dichtheid
van vloeistoffen te meten. Het is de bedoeling dat van de “lessen” opnames worden gemaakt.

Aan de gewichten valt nog wel wat taalles aan te
koppelen.
Een grein komt van het latijn, granum (graankorrel).
Geen greintje verstand. En dan natuurlijk wachten
tot je een ons weegt, en elk pondje gaat door het
mondje.
En ook van balans valt wel wat te maken,
balanceren, de balans opmaken, het debet en credit

Al met al dus weinig tijd voor corona. Tegelijkertijd ook een illustratie van de verwarrende periode
waarin we nu zitten, waar een deel van de bevolking immuniteit heeft opgebouwd, via infectie of
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vaccin, maar waar een groot deel nog steeds wacht op een vaccin (of zich überhaupt niet wil laten
vaccineren).
Met de versoepelingen in het vooruitzicht, bij grote drukte in de ziekenhuizen rekent de regering op
het gezond verstand van de bevolking en op de toenemende vaccinatiegraad. Die laatste vertrouw ik
meer dan het eerste.
Van Huub een Elsevier artikel van Bram Hahn. De titel is “berekend risico of gokwerk” en dat kwam
ook regelmatig terug bij de vragen op de persconferentie dinsdag: het berekende risico van Rutte en
de journalisten die gokwerk suggereerden.
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/04/eindelijk-versoepelen-berekend-risico-ofgokwerk-818503/
Hahn neigt meer naar een gok
Net voor de vorige persconferentie schreef EW dat enige versoepelingen best mogelijk waren, als het
maar vooral buitenactiviteiten betrof en als het niet in allerlei vormen door elkaar gebeurt. Dan
wordt het gokken, en dat is toch een beetje wat nu gebeurt: winkels, terrassen, meer bezoek, hoger
onderwijs en op de achtergrond ook nog de Fieldlab-evenementen en de pilots rond testen voor
toegang. Het is een hoop risico op een onzeker moment.
Wel weer beetje makkelijke kritiek, want van een buitenactiviteit als terrasbezoek geeft Hahn zelf al
aan dat horecapersoneel binnen bezig is en de bezoekers binnen naar het terras moeten.
Van diverse kanten kreeg ik berichten over de productieproblemen van J&J (Janssen) in de VS.
Emergent, waar de Astra productie al is weggehaald, ligt sterk onder vuur van de FDA. Via de FOI
(Freedom of Information Act) is te volgen wat een FDA inspectie heeft aangetroffen
https://www.fda.gov/media/147762/download
Dit is een (voor bedrijven beruchte) “FD483 form”, waarin de inspecteur(s) (in dit geval 3) aan het
eind van de inspectie hun bevindingen rapporteren aan bedrijf en FDA hoofkantoor. Ik heb er zelf
ook slechte herinneringen aan. De inspecteurs beslissen niet wat er gaat gebeuren maar dat laat zich
meestal wel raden aan de hand van de bevindingen. Hier in elk geval opschorting van de productie.
Ik heb het nog niet allemaal gelezen maar het is een mix van slecht opgeleid personeel en te veel
activiteiten voor de aanwezige faciliteiten, die ook nog eens slecht onderhouden waren. Al met al
een mix waardoor ik nog moet zien wanneer Emergent weer aan de slag kan. Wel vreemd dat de
FDA daar nu pas achter komt.
Van Menno van Leeuwen, evenals vorig journaal, een referentie naar de problemen met de sneltests
als we die gaan toepassen op grote delen van de bevolking die geen klachten hebben. Als de
besmettingskans erg laag is gaat het percentage vals positief zwaar wegen, ook al is de kans bij de
sneltests niet erg hoog (ca 1%). Er blijkt een naam te zijn voor dit probleem, en de naam van Bayes is
hieraan gekoppeld
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/18/obscure-maths-bayes-theorem-reliability-covidlateral-flow-tests-probability
Niet alleen bij de sneltests voor corona treedt dit op, maar bij veel screeningsprogramma’s zoals bij
borstkanker
This is not a hypothetical problem. One review of the literature found that 60% of women who have
annual mammograms for 10 years have at least one false positive;
Jep de Bie stuurde me een link naar Wikipedia, waar het corona lemma dagelijks wordt bijgehouden
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine
Een heel uitgebreide link is dit. Met ruim 500 referenties.

134

Corona journaal. 23-24 april 2021
Schoonzus Ingrid nam vorige week afscheid als huisarts in Lelystad (gelijk met collega Karol
Habryka). Een artikel in Flevopost en een interview op Flevoland TV naar aanleiding van dit afscheid,
hier het interview (corona komt ook nog aan de orde)
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/230760/terminale-zorg-verrijking-doktersvak
Een grote hoeveelheid bloemen en andere kado’s kregen ze aangeboden, zó veel dat ook de
omgeving (zoals wij) kon meeprofiteren.
Op dit moment is er weinig te klagen over het Nederlandse priktempo, wat overigens voor de EU als
geheel geldt https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-en-de-eu-prikken-zichsteeds-meer-richting-de-wereldtop~b0e95553/
Nu met name BioNTech-Pfizer de productiecapaciteit heeft opgeschroefd, wordt er in hoger tempo
geprikt. In de meeste lidstaten zijn nu zo’n vijfentwintig doses per honderd inwoners toegediend.
Malta en Hongarije zijn de enige uitschieters, Bulgarije en Letland lopen ver achter. Nederland
begeeft zich boven de middenmoot.
Maar hoeveel personen laten zich uiteindelijk vaccineren? Dat lijkt sterk te verschillen tussen de
verschillende bevolkingsgroepen
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/huisartsen-slaan-alarm-tussen-rijk-en-arm-dreigtnu-ook-een-vaccinatiekloof~b98162a0/
Juist bij minder welvarende wijken is de opkomst mager
Nog geen 40 procent van de 60- tot en met 64-jarigen die Sana opriep, kwam opdagen voor de
AstraZenecaprik. Andere huisartsen in vergelijkbare wijken noemen nog lagere opkomstpercentages,
van nauwelijks 30 procent.
Juist in deze wijken zijn percentueel meer mensen in een risicogroep.
De NRC signaleert een omslag in de acceptatie van de Field lab tests
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/23/het-geloof-in-de-testsamenleving-vertoont-scheurtjes-hetkan-maatschappelijke-tegenstellingen-versterken-a4041082
De Tweede Kamer was eerst vóór
Eind februari nog nam de Kamer een motie van de SP aan om bij de plannen voor het heropenen van
de samenleving „het principe van de testsamenleving serieus mee te nemen”.
Maar het kan verkeren
nu was Marijnissen fel over de aangekondigde test experimenten. Ze verwoordde een breed levend
sentiment in de Kamer: dat de honderden miljoenen euro’s die de komende maanden in
toegangstesten gestoken worden eigenlijk weggegooid geld zijn, nu het einde van de maatregelen
sowieso lonkt door massale vaccinaties.
De NRC neemt in een commentaar duidelijk afstand
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/24/laat-die-fieldlabs-en-sneltests-maar-zitten-het-middel-iserger-dan-de-kwaal-a4041128
Het is een bestuurlijk antwoord op het ongeduld in de samenleving met avondklok en lockdown. En
op de lobby van de meest getroffen branches. De operatie ‘testbewijzen’ is tijdelijk bedoeld. Het is
niet meer dan een voorschot op de verwachte heropening van de samenleving over een aantal
maanden dankzij vaccinaties, die nu op stoom lijken te komen. En is daarmee ook per definitie vlot
achterhaald.
En dan volgen er nog een serie argumenten, zoals vraagtekens ten aanzien van de tijdelijkheid,
vrijwilligheid en
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En dan nog wat. Vandaag is het een test op het coronavirus. En morgen? Welke medische
aandoening zou de staat of de samenleving dan graag per testbewijs van het maatschappelijk
verkeer uit willen laten sluiten?
De Volkskrant heeft juist een positief verhaal
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zit-er-nog-leven-in-de-fieldlabs-het-antwoord-zal-uverrassen~b32b8246/
Aan het woord komt Andreas Voss
Is hier sprake van wetenschappelijk hobbyisme? Of zijn Fieldlabs wezenlijk nuttig? Dat laatste, denkt
de hoofdonderzoeker van de Fieldlabs, arts-microbioloog Andreas Voss. Hij waarschuwde begin deze
week dat er maar iets hoeft mis te gaan – met de vaccinaties, met de opkomst van nieuwe
virusvarianten – of de kennis uit deze experimenten komt ook in het najaar weer van pas. ‘Zo kunnen
we voorkomen dat alles weer op slot gaat’, zei hij.
En ook Ernst Kuipers is vóór
Hij krijgt bijval uit onverdachte hoek. Ernst Kuipers, nota bene voorzitter van het Landelijk Netwerk
Acute Zorg en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, noemde het deze week bij praatprogramma
Op1 echt verstandig’ om juist nu meer experimentele evenementen te organiseren. ‘Je moet dat nu
doen, want als het aantal besmette personen straks heel klein is, is de kans op besmetting heel laag
en leer je er niets van.’
In ditzelfde artikel enkele voorlopige resultaten uit de tot nu toe gehouden experimenten. Aan het
eind een overzicht wat er in het buitenland gebeurt. Het lijkt minder goed aangepakt dan in
Nederland. En als het aantal besmettingen laag is zoals in Engeland nu zijn er nauwelijks conclusies
uit te trekken. Wat dat betreft is het gunstig dat de besmettingscijfers in Nederland zo hoog is,
vooral onder jongeren, waar de meeste Field lab experimenten plaatsvinden.
En wat moet ik daar nu van vinden? Ik neig naar Voss en Kuipers, maar wat ik mis is de inzet van
sneltests op scholen. Dat lijkt me interessanter dan het volgen van een vakantiereis naar
Griekenland.
Bij al deze discussies komt een vaccinpaspoort niet voor. Ongetwijfeld tot genoegen van Vinay
Prasad, mij gestuurd door Ad van Dooren
https://www.medpagetoday.com/blogs/vinay-prasad/92107?trw=no
Zijn startpunt is het moment dat iedereen de kans heeft gehad op een vaccin
Of course, for a passport to be fair, it must be launched at a point in the future when all Americans
who wish to be vaccinated have been vaccinated.
Daar valt wel wat tegenin te brengen, je zou kunnen stellen dat evenementen bezocht kunnen
worden met een vaccinpaspoort dan wel met een negatieve test.
Maar wanneer eenmaal iedereen gevaccineerd kàn zijn vervalt de noodzaak
The trade-off of the vaccine passport for domestic uses such as theaters, churches, bars, restaurants,
amusement parks, and so on is the following. If you do it, you very slightly reduce the risk to healthy
vaccinated individuals -- who are mostly shielded by a great vaccine. You very slightly reduce risk to
kids -- who are mostly shielded by age. You modestly reduce the risk of vulnerable folks -- of whom
there are few. You may change their behavior and they may be more likely to go to crowded spaces.
On the other hand, you might incur the anger of a large swath of Americans whom the passport
displaces. Those individuals may not experience reduced risk as they may partake in other activities
that have equal or greater risk. Those individuals may become motivated by anger and engage in
activities that diminish your gains.
De zeldzame bijwerking van het Astra vaccin (en zoals het er nu naar uitziet, dezelfde maar in
mindere mate bij Janssen) heet inmiddels VITT: Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenie.
Aan theorieën geen gebrek, zie het Atlantic artikel wat ik noemde in mijn journaal van 15-17 april.
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Een Duits onderzoek heeft geleid tot een theorie waarbij de onzuiverheden in het vaccin een
belangrijke rol spelen.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onzuiverheden-in-vaccin-mogelijk-oorzaak-van-problemenastrazeneca~b8cebcfe/
Het bericht dat er meer dan 1000 verschillende soorten menselijk eiwit in het vaccin zitten trok de
aandacht
Maar de verkoudheidsvirussen zelf worden gekweekt op onsterfelijk gemaakte, menselijke niercellen
– in het geval van AstraZeneca en Janssen, een cellijn die in 1973 werd ontwikkeld door Leidse
wetenschappers. En dat laat sporen na, zo blijkt nu. In het vaccin van AstraZeneca troffen Andreas
Greinacher van de Universiteit van Greifswald en collega’s meer dan duizend soorten menselijke
eiwitten aan die er niet horen. Vermoedelijk zit daartussen de aanstichter van de problemen, schrijft
Greinacher.
De totale hoeveelheid vreemde stoffen in een dosis Astra vaccin is ca 30 microgram, en zal aan de
registratie-eisen voldoen, mag ik aannemen. Als je die 30 microgram over meer dan 1000
verbindingen verdeelt is dat per stof erg weinig. De onderzoekers hadden geen materiaal van
Janssen of Sputnik, ben wel benieuwd of zij veel lager zitten.
In elk geval: hoe verder de zuivering wordt doorgezet, des te lager ook de opbrengst van het product
dat je wilt hebben.
Jep de Bie stuurde een link met hetzelfde onderwerp, met nog wat meer toelichting.
https://www.sciencemag.org/news/2021/04/do-preservative-and-stray-proteins-cause-rare-covid19-vaccine-sideeffect?utm_campaign=NewsfromScience&utm_source=Contractor&utm_medium=Twitter
Immunologie is een lastig vak, maar dat is de bloedstolling ook. De combinatie van deze 2 maakt het
nog ingewikkelder, zoveel lijkt wel zeker. Voorlopig houd ik het op het artikel in The Atlantic.
RIVM vaccinbaas van Delden deed de ongelukkige uitspraak dat we binnenkort het Astra vaccin niet
meer nodig hebben. Dezelfde die in november zei dat we wel een jaar nodig hadden. Een link
gestuurd door Huub
https://www.tubantia.nl/binnenland/huisartsen-woedend-op-rivm-vaccinatiebaas-de-boodschapzou-juist-moeten-zijn-neem-astrazeneca~a7dfa504/
De Brabantse huisarts Geert-Jan van Holten sprong zaterdagochtend zowat uit zijn vel, toen hij het
interview las. ,,Ik ben echt des duivels’’, zegt hij. ,,Hij framet dit vaccin als tweederangs. Eigenlijk zegt
hij: wacht maar op het volgende vaccin dat beschikbaar koimt. Je hebt het wel over een half miljoen
in de risicogroep die nog wachten op een prik. We zijn met man en macht bezig om die opkomst zo
hoog als mogelijk te krijgen. En dan sla je de krant open, en dan zegt het hoofd van het
vaccinatieprogramma ’we hebben het niet meer nodig’.”
De “ongehoorzame” GGD directeur die toch zijn gelijk kreeg
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jac-rooijmans-directeur-van-ggd-limburg-noordiedereen-hier-was-ervan-overtuigd-dat-we-het-goede-deden-gelukkig-is-dat-nu-ookgebleken~ba85ae94/
Over de richtlijn wie kwetsbaar is, en die maar niet kwam
‘Wat ik interessant vind: hoe kan het dat je in deze tijd, in een crisis, probeert tot op de komma
nauwkeurig iets te regelen? Het feit dat wij daar in Nederland langer dan een maand over doen, en
er dan ook nog niet eens uitkomen, laat wel zien hoe wij als land in elkaar zitten. Wij willen heel veel
helemaal dichtgetimmerd hebben voordat we eraan beginnen. Maar in tijden van crisis moet je een
besluit nemen, dan kijk je hoe het gaat, en eventueel stel je dat weer bij. Dan wordt het ook
geaccepteerd als je fouten maakt.’
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Corona journaal 25-27 april 2021
Het effect van de vaccinaties zou nu toch in de ziekenhuisopnames te vinden moeten zijn. Ik heb
gezocht en kwam uit op
https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/
waar deze grafiek is te vinden
Dus al wel een duidelijk effect voor
80 plus, maar nog niet voor 70-79.
Maar dat zou nu toch snel moeten
gaan veranderen. Omdat deze groep
30% uitmaakt van de
ziekenhuisopnames (en relatief
langer in het ziekenhuis ligt?) mag je
verwachten dat dit toch een flinke
verlichting moet gaan geven.
Het optimisme van de
modelbouwers zal voor een groot
deel hierop zijn gebaseerd.

Johan Giesecke was de voorganger van Anders Tegnell, de Zweedse van Dissel.
Vorig jaar was op Lockdown TV een geruchtmakend interview met hem te zien, met uitspraken die
ingingen tegen toenmalige opvattingen over de aanpak van de pandemie. Op Youtube was dit
interview goed voor bijna 1,5 miljoen “hits”. De afspraak was toen dat Giesecke na een jaar nog een
keer zou worden geïnterviewd om te kijken wat er van zijn voorspellingen terecht was gekomen.
Hier een site waar beide interviews zijn te zien (overigens is het niet echt nodig de eerste aflevering
te zien, het laatste interview geeft genoeg informatie en “flash backs” om het te volgen).
https://adamsmith.wordpress.com/2021/04/18/unherd-lockdown-tv-swedish-expert-prof-johangiesecke-returns-to-review-the-situation-one-year-on-did-sweden-succeed/
Vorig jaar had ik het interview met Giesecke opgenomen in mijn journaal van 29 april. Vlak daarvoor
was er een interview geweest met Ferguson uit de UK, die toen o.a. met de stelling kwam dat de CFR
(Case Fatality Rate) ca 0.7% was, en op basis daarvan harde lockdown maatregelen nodig achtte (die
toen in de UK, overigens later dan in andere Europese landen, zijn genomen).
Giesecke haalde toen hard uit naar Ferguson, onnodig die lockdown omdat Giesecke toen nog
uitging van zoiets als een ernstige griepgolf, met een CFR van ca 0.1%.
Wel sportief van Giesecke om na een jaar terug te komen want hij zat er op vrijwel alle fronten
naast, wat hij ook ruiterlijk bekende. Wat betreft de 0,1% sputterde hij nog wel even tegen, de
“mortality” lag in de Europese landen toch op ca 0,1%, zo stelde hij. Maar de interviewer herinnerde
hem eraan dat het toch echt de CFR was die hij toen noemde.
Dat hij er toen zover naast zat had te maken met de veronderstelling dat velen zonder symptomen
een infectie hadden opgelopen, hij schatte dat ca 50% van de Stockholmers eind april al immuun
zouden zijn. Dat bleek dus een grote vergissing. Dat werd wel duidelijk toen een tijdje later
antilichaam bepalingen in de bevolking werden uitgevoerd.
Ook Tegnell zat er helemaal naast. Even leek het er nog op dat in de herfst Zweden er veel beter uit
zou komen dan de rest van Europa, veroorzaakt omdat er al een mate van groepsimmuniteit was
bereikt. Maar dat bleek een illusie, de oorzaak was dat de Zweden niet naar het buitenland (zoals
Spanje) mochten (en omgekeerd).
Op andere punten was Giesecke sneller bereid toe te geven dat hij het verkeerd had gezien, zoals de
snelheid waarmee vaccins zijn ontwikkeld, en de tijdspanne waarin het mogelijk is gebleken
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lockdown maatregelen toe te passen. Hij schatte in dat je dat maar ongeveer een maand zou kunnen
volhouden.
Belangrijk voor Giesecke is dat de maatregelen vrijwillig zijn. Dat het Zweedse parlement inmiddels
wetgeving heeft aangenomen die het mogelijk maakt om lockdown maatregelen af te dwingen bij
een pandemie was dan ook een teleurstelling voor hem.
Kijkend naar het aantal slachtoffers dan heeft Zweden het vergeleken met de rest van Europa niet
eens zo heel slecht gedaan, en dat met relatief lichte maatregelen, met bijvoorbeeld geen
schoolsluiting. Maar de interviewer confronteerde hem met de cijfers van Noorwegen Denemarken
en Finland, en daar kwam Giesecke toch niet goed uit.
Aan het eind van het interview (na 34’) kwam aan de orde wat het “nieuwe normaal” zou worden bij
het bestrijden van een pandemie zoals we nu meemaken. En met enige aarzeling kwam toch wel
naar voren dat ook Giesecke de rol van een vaccin belangrijker zal inschatten, en wachtend daarop
ingrijpende maatregelen accepteert, daarbij nog steeds vraagtekens zettend bij strenge lockdown
maatregelen.
De interviewer vroeg nog naar een overall evaluatie van zijn rol in het debat: “I think I got most of
the things right”. Daar zal niet iedereen het mee eens zijn.
Giesecke, gevraagd naar de toekomst, komt er nog weer een golf, aanpak van volgende
pandemieën, hield zich opvallend sterk op de vlakte houdt. Gevraagd naar een optreden volgend
jaar stemde hij toe. Hij zal niet meer door het stof hoeven.
“Professor” Pierre Capel is bekend van zijn café Weltschmerz filmpjes waarin hij o.a. beweert dat er
nooit een vaccin tegen corona zal komen. Anders dan Giesecke zul je van Capel geen corrigerende
uitspraken horen, integendeel zo blijkt uit een filmpje dat een Trefpunt vrijwilliger mij stuurde. Hij
heeft een neef
Ik begrijp mijn neef wel, gescheiden, werkeloos en bijstand uitkering, nooit een goede baan gehad en
deze rustig pratende man lijkt ernstige waarheden te verkondigen, iets wat mijn neef graag wil
horen. Hij helpt mee de bussen te organiseren om vandalen ( zoals ik ze zie) naar Rotterdam te halen
om te demonstreren. "Ik doe dit voor mijn VRIJHEID"
En via deze neef komt dit filmpje, waarbij Capel het mRNA vaccin vergelijkt met een plofkraak
https://www.youtube.com/watch?v=bYoqXgmqgqY&feature=youtu.be
Ik mailde
Dit is de man die vorig jaar zei dat er geen vaccin zou komen voor Corona.
Wat hij niet vertelt is dat bij een Corona virus infectie het virus in miljarden hoeveelheden de cellen
binnendringt en met het mRNA wat dan wordt gevormd zoveel nieuwe virussen vormt dat de cellen
ontploffen.
Het grappige is dus dat het beeld wat hij laat zien, de plofkraak, van toepassing is op een Corona
infectie, maar niet van toepassing is op een mRNA vaccin.
Het kan altijd nog gekker. Alweer enige tijd terug kreeg ik een link van een oud-collega
https://telegra.ph/Immunologin-Warum-COVID-19-Geimpfte-Monate-nach-der-mRNA-Impfungsterben-werden-01-24
Van dik hout zaagt men planken, een mRNA vaccin is dodelijk
Die Pandemie-Macher werden die infolge der mRNA-Impfung Verstorbenen zu COVID-21-Toten
umdeuten. Dies gilt es durch Autopsien zu verhindern – denn die Impf-Opfer sollen ihnen als
Rechtfertigung für knallharte Massnahmen dienen sowie für eine extreme Massen-Panik, die sie via
Massen-Medien zu schüren wissen.
In dit verhaal worden 2 buitenlandse “professoren” aangehaald. Uit Frankrijk
https://factuel.afp.com/covid-vaccin-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-nous-dit-toutattention-cette-video-virale
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en uit Ierland
https://www.irishexaminer.com/news/arid-40247363.html
Jep stuurt me een bericht dat me eraan herinnert dat er nog een mRNA vaccin aankomt. Dit vaccin
van Curevac is niet gebaseerd op gemodificeerd mRNA zoals Pfizer en Moderna maar op
“natuurlijke” basis.
https://www.zak.de/Nachrichten/Curevac-Studienleiter-rechnet-mit-Zulassung-des-TuebingerImpfstoffes-in-drei-bis-vier-Wochen-145451.html
In mijn journaal van 12-14 februari heb ik de “rolling review” genoemd bij de EMA, en de
samenwerking met Bayer en GSK. Daar is wat productie betreft Novartis nog bijgekomen.
Dat de situatie in India uit de hand aan het lopen is zal duidelijk zijn wie ook maar iets van het
nieuws volgt. Via Science Media Centre kom ik op deze link
https://theconversation.com/covid-19-in-india-an-unfolding-humanitarian-crisis-159654
Deze foto is wijd en zijd verspreid maar ik kan het toch niet laten om deze hier nog eens te laten
zien. Het is echt van 14 april 2021, deze “heilige mannen” in de Ganges.
De Indiase varianten zullen wel
wat meer besmettelijk zijn maar
met zulke manifestaties heb je niet
wat besmettelijker varianten nodig
om grote uitbraken te hebben.

Ook Spiegelhalter behandelt nu het Bayes theorema
https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/apr/25/covid-false-positives-andconditional-probabilities
Hij noemt een dwaling in de rechtszaak, wat mij doet denken aan de zaak Lucia de B. (de Berk):
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Lucia_de_Berk
Met statistische methoden was uitgerekend dat de kans dat iemand bij zó veel overlijdens in een
verpleeghuis aanwezig zou kunnen zijn, 1 op de 317 miljoen is. Maar
De econometrist Aart de Vos was de eerste die de conclusie van Elffers aanvocht in een uitgebreid
artikel in de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad van 13 maart 2004 en die met Bayesiaanse
statistische argumenten tot een geheel andere conclusie kwam.
Daarmee werd de kans teruggebracht naar 1 op de miljoen, nog wel hoog eigenlijk. Maar er waren
meer statistische fouten gemaakt zodat er helemaal niets meer van de aanklacht over bleef.
Met ook nog een rol voor Donald Uges, toxicoloog, studiegenoot uit Groningen die verklaarde dat de
digoxine vergiftiging bij een kind een dwaling was.
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Corona journaal 28 april – 1 mei 2021
Mart van Lieburg stuurt mij, ook als inwoner van Lelystad denk ik, een melding uit de Telegraaf, een
huisarts die niet zelf wel vaccineren, dat door zijn assistente laat doen en door middel van een brief
de instemming vraagt van zijn patiënten
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1573209115/huisarts-in-lelystad-weigert-coronavaccin-toe-tedienen
De LHV geeft aan dat formeel er weinig tegen in te brengen is maar heeft wel IGJ ingelicht
(de woordvoerster) legt uit dat – omdat vaccineren niet in het reguliere takenpakket van de huisarts
zit – die altijd kan besluiten om het niet te doen. „Dat is hetzelfde voor kleine medische ingrepen,
euthanasie en ook vaccineren. En nu speelt ook het belangrijkste aspect: de patiënten zijn bij deze
praktijk alsnog geholpen, door de assistente.”
Mijn schoonzus Ingrid kent de huisarts,
Een erg aardige en enorm eigengereide man. Heeft zijn eigen ideeën. Gelooft ook heilig in vitamine B
injecties levenslang als je ooit moe bent geweest. Gaat zijn eigen weg
Ook van Ingrid een link naar de LHV, het laatste nieuws voor huisartsen
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/corona-304-het-laatste-nieuws-voorhuisartsen?utm_campaign=weeknieuws182021&utm_source=mailplus&utm_medium=email
Ook de medisch geïndiceerden onder de 60 zijn nu aan de beurt. Omdat ze onder de 60 zijn krijgen
ze geen Astra dus de huisartsen prikken niet, dat doet de GGD. Maar de huisartsen moeten wel de
mensen aanmelden.
De LHV heeft weer een update van de registratie die door huisartsen moet worden bijgehouden.
https://www.lhv.nl/service/tips-over-de-registratie-na-hetvaccineren?utm_campaign=weeknieuws182021&utm_source=mailplus&utm_medium=email
Het RIVM ging bij de schatting van het aantal toegediende injecties uit van wat geleverd is aan
huisartsen maar er zijn berichten dat er flinke voorraden overblijven. Ik heb de indruk dat daar nu op
wordt gecorrigeerd. Per dag wordt in het dashboard aangegeven het totaal aantal injecties
uitgesplitst o.a. naar de huisartsen. Op 24 april noteerde ik voor de huisartsen 1,086 miljoen, op 29
april 1,003 miljoen.
Het RIVM werkt niet echt mee om de huisartsen veel te laten wegprikken. Van Huub een voorbeeld
van belabberde crisiscommunicatie, van de man bij het RIVM die verantwoordelijk is voor de
vaccinatiecampagne
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/156493201/het-rivm-moet-zijn-tijd-beter-besteden
Van Delden meldt dat hij het begrijpt dat iemand van 66 nog een paar weken wacht op een prik van
Pfizer, terwijl hij nu al Astra kan krijgen. Plasterk geeft helder aan dat dit onzin is en eindigt met
…werkelijk de enige boodschap die van Delden moet uitdragen is: laat u vaccineren! En wat hij doet
is mensen aanmoedigen om te wachten met vaccineren. Precies het omgekeerde van zijn taak.
Er zijn mensen ontslagen om minder domme uitspraken.
Nog een voorbeeld van miscommunicatie gestuurd door Huub, nu Kuipers met de uitspraak dat de
avondklok niets heeft uitgehaald. Bram Hahn in Elseviers Weekblad
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/04/kuipers-over-avondklok-kenmerkt-belabberdecrisiscommunicatie-820944/
Ernst Kuipers doet zijn werk als coördinator van de IC-bedden voortreffelijk, maar met zijn onemanpersconferenties (waarom?) en stroom aan televisieoptredens zaait hij voortdurend verwarring en
irritatie, en ondermijnt hij het begrip van burgers voor het overheidsbeleid. In de studio van Beau
probeerde Kuipers duidelijk te maken dat de druk op de ziekenhuizen nog steeds enorm is. Een
terecht punt, maar het sneeuwde volledig onder doordat hij ook nog iets meende te moeten melden
over de avondklok.
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Hoewel hij bij mij meer krediet heeft dan van Delden was dit een misser. In de NRC geeft Marion
Koopmans commentaar

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/29/ernst-kuipers-blijft-erbij-dat-de-avondklok-geenenkel-effect-had-is-dat-zo-a4041889
Het standpunt van Kuipers behoeft enige „nuance” volgens Marion Koopmans, hoogleraar virologie
in Rotterdam en lid van het Outbreak Management Team (OMT). „Ik begrijp dat Ernst Kuipers vanuit
zijn overzicht op de ziekenhuisopnamen heeft gedacht: we krijgen de avondklok, dus het aantal
opnamen zal dalen. Dat is niet gebeurd. Maar het uitblijven van de toename van ziekenhuisopnamen
is ook een effect.” Wat we hier zien is „de klassieke preventieparadox”, aldus Koopmans. „Als je iets
niet doet en daardoor niet ziet, was het er dan gekomen of niet?”
Een bijzonder aardig artikel in de NY Times over de productie van het Pfizer/BioNTech vaccin.
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/pfizer-coronavirus-vaccine.html
Helder wordt uitgelegd welke stappen er nodig zijn, in totaal 60 dagen van begin tot eind, waarbij de
helft nodig is voor testen. Met korte filmpjes uit de productie.
Voor het produceren van mRNA is DNA nodig, wat komt van plasmiden uit de bacterie E.coli. Alle
plasmiden, ook die voor Europa komen uit één fabriek uit de VS. Deze plasmiden gaan dan naar een
andere fabriek in de VS, en naar BioNTech waar mRNA wordt gemaakt en vervolgens weer naar
andere (voor Europa Puurs, in België) waar de formulering (de nanopartikels) en het afvullen plaats
vindt.
De NY Times heeft ook geprobeerd bij Moderna binnen te komen maar dat is niet toegestaan.
Van Huub een stuk in het FD over de topman van Pfizer, Bourla, een van oorsprong Griekse jood. De
vader van Bourla overleefde ongeveer als enige van de familie de Holocaust maar Bourla is niet
haatdragend.

Een dierenarts…ik moet toch weer denken aan het interview met Dick Bijl, bij café Weltschmerz, et
de insinuerende vraagstelling van de interviewer, de dierenartsen Osterhaus en Koopmans.
Dat Pfizer, kampioen van de vrije markt (en vrije geneesmiddelprijzen) volgens het FD interview een
grote donor was van Trump is dan weer een minpuntje
In een interview met de “modelleur des vaderlands”, zoals de Volkskrant Jacco Wallinga typeert de
vele variabelen waarmee hij heeft te maken
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/waarom-het-niet-de-week-werd-van-de-voorspelde-indiasetoestanden-in-ziekenhuizen-het-was-kantje-boord~b1b61ee8/
Hij legt uit dat er vele onzekerheden in het systeem zitten. Maar de interviewer laat zich niet zo
maar afschepen
Toch toonde uw afdeling ons maandenlang grafieken met toppen van wel duizenden ic-patiënten.
Denkt u dan zelf niet: dit lijkt me onzin?
‘Ik denk dat die uitschieters naar boven typisch zijn voor alle biologische modellen, infectieziekten
inbegrepen. Het komt doordat infectieziekten een neiging hebben tot exponentiële groei die gewoon
enorm hard en lang doorgaat, net zolang totdat het aandeel vatbare mensen te klein is geworden.
Die neiging tot ontploffen zit heel erg in het systeem. En als je kijkt naar India of Brazilië, zie je dat
het ook echt zo is. Af en toe gaat het mis – en dan gaat het ook enorm mis.
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Er is het nodige te doen over “long Covid”, maar veel kwantitatieve gegevens zijn daar niet over. Van
Peter Toll een artikel dat dat deze leemte probeert in te vullen.
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03553-9_reference.pdf
Het zijn gegevens uit de VS, van veteranen, daarvan ca 73000 corona patiënten, vergeleken met
bijna 5 miljoen mensen die geen corona hebben gehad. Een enorme hoeveelheid aan gegevens.
Van Huub een artikel in het AD dat ingaat op de vraag in hoeverre de drukte op Koningsdag een
significante verhoging van het aantal besmettingen gaat opleveren.
https://www.ad.nl/binnenland/buiten-hutjemutje-op-elkaar-met-koningsdag-hoe-gevaarlijk-isdat~a7415916/
Wat opvalt bij dit soort artikelen is dat iedereen het er wel over eens is dat de kans om buiten
besmet te raken veel kleiner is dan binnen, maar dat er niet veel meer over is te zeggen.
Ook nu weer bij Koningsdag: als het aantal ziekenhuisopnames gaan stijgen over 2 weken kan dat
door Koningsdag komen, maar ook door de versoepelingen die een dag later zijn afgekondigd.
Als het gelijk blijft, of de cijfers gaan dalen is dat nog geen bewijs dat Koningsdag geen effect had.
Door toenemende vaccinaties en betere weersomstandigheden waren de cijfers misschien veel
harder gedaald wanneer Koningsdag in het water was gevallen.
De bloedstolling is in de belangstelling, in de NRC een verhaal over wat achtergronden van Suzanne
Cannegieter van het LUMC
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/30/als-het-bloed-gaat-klonteren-a4041970
De bloedstolling, zo legt de hoogleraar uit, is een complex systeem waarbij verschillende moleculaire
domino-effecten een rol spelen. Zo is er een rol weggelegd voor stollings- én antistollingsfactoren…….
het luistert heel nauw. Je wilt niet dat het bloed te weinig stolt, want dan kun je gevaarlijke
bloedingen krijgen. Maar bij een teveel aan stolling kan het bloed niet goed doorstromen.”
En dat gecombineerd met het ook al complexe immuunsysteem maakt de ernstige bijwerking, de
sinustrombose met verminderd aantal bloedplaatjes een lastige puzzel.
Trombose in het been komt relatief vaak voor
Bloed dat vanuit je been weer terug naar het hart moet, stroomt tegen de zwaartekracht in”, vertelt
Cannegieter. „Kleppen in die aders helpen voorkomen dat het bloed terugzakt, maar het
doorstromen kan een probleem zijn.”
Bewegen helpt, dat weten we eigenlijk wel, net als dat een vliegreis een risicofactor is. Het is er
allemaal niet beter op geworden toen we op 2 benen zijn gaan lopen, het hoogteverschil tussen
voeten en hart is toen aanmerkelijk toegenomen. Zou vaker “plat” gaan om een tukje te doen ook
nuttig zijn?
Te verwachten was dat trombose als bijwerking bij de anticonceptiepil ook weer in de belangstelling
komt. Bij Tros Radar kwam Frits Rosendaal een voor mij bekend verhaal doen over de generatie 3 en
4 pillen. Deze hebben een ca 50% verhoogd risico op trombose vergeleken met de fase 2 pillen,
terwijl de overige voor- en nadelen niet veel verschillen. Van Ingrid hoorde ik dat deze pillen nog
worden voorgeschreven omdat ze ook helpen tegen acne. Daarom wordt de Diane pil nog wel
vergoed door het ziekenhuis, en de fase 2 pillen niet. Wat ook weer een ongewenst effect heeft. De
NHG is duidelijk hierover
https://www.nhg.org/actueel/nieuws/zembla-over-diane-35-en-anticonceptiepillen
Overigens is de omzet van de Diane pil aanzienlijk gedaald de laatste tijd.
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Corona journaal 2-5 mei 2021
Ook deze 4 en 5 mei staat weer in het teken van de corona. Met als meest opvallende (en
ongepaste) uiting de poster van Forum, de “herdenking” van 75 jaar vrijheid. Voor wie nog niet wist
waar deze partij voor staat.
In de Volkskrant gaat Keulemans in op de discussie over de avondklok
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoeveel-heeft-die-avondklok-nou-eigenlijkgescheeld~bad87456/ Het aantal contacten is gemiddeld genomen naar beneden gegaan, niet zo
gek natuurlijk.
Maar hoe vertaalt zich dat naar besmettingen? Ik besluit het uit een ander vaatje te tappen. Met de
cijfers van de afgelopen maanden en wat huis-, tuin- en keukenrekenwerk peuter ik de R-waardes
van de Britse variant en het ‘klassieke’ virus uit elkaar.
Met dit rekenwerk kan Keulemans aantonen dat de avondklok wel degelijk effect heeft gehad. Hij
heeft daarbij zelfs nog rekening gehouden met een positief effect van stijgende temperaturen
Tenslotte paste ik als correctie een (royale) aftrek toe van de helft van de besmettingen door de
intredende lente.
Het is de vraag of hij die lente correctie wel hoefde toe te passen. In dit artikel van het AD gestuurd
door Huub wordt daar een groot vraagteken bij gezet
https://www.ad.nl/binnenland/hoogleraar-effect-koude-weer-op-aantal-besmettingen-is-heelsterk~a2799032d/
Het is niet de vraag of stijgende temperaturen positief uitwerken. Wel of we de laatste tijd die
temperaturen gehad hebben
,,Ik denk inderdaad dat het effect van het weer heel erg sterk is, en ik verbaas me erover dat daar zo
weinig aandacht voor is”, zegt Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie in Leiden. ,,Het is een
extreem koude aprilmaand, en dat was nu juist wat we niet konden gebruiken.’’
Maar goed, het blijft toch een beetje de natte vinger in de lucht steken
Precieze oorzaken aanwijzen is moeilijk, omdat veel factoren een rol kunnen spelen. Zo wijst Peter
Rottier, emeritus hoogleraar virologie aan de universiteit in Utrecht, ook op het gedrag van de
bevolking. ,,Veel mensen houden zich in tegenstelling tot vorig jaar onvoldoende aan eenvoudige
regels.” Dan is er ook nog de Britse variant die nu de overhand heeft, en die zich volgens veel
virologen, zo ook Rottier, makkelijker verspreidt dan de oorspronkelijke Wuhan-variant.
In hetzelfde artikel wordt hoog opgegeven van de aantallen vaccins die nu binnenkomen
Terwijl de ziekenhuizen nog altijd vol liggen – al was er dit weekeinde eindelijk twee dagen op rij een
daling van het aantal opnames – maakt Nederland zich op voor een priksprint. Afgelopen week
werden er in het centrale magazijn in Oss liefst 1,4 miljoen doses coronavaccin binnengereden en de
komende twee weken komen daar nog eens 2 miljoen vaccins bij
Mooi natuurlijk, maar er zit heel veel Astra nu bij, en ik ben heel benieuwd of ze die kwijtraken.
Vorige week heeft Hugo de Jonge advies gevraagd, dus Astra ook aan 50 plus geven. Dat was niet
voor niets.
Hugo de Jonge heeft van zich afgebeten, op social media en in een interview in het FD. Het gaat met
name over de prikstop en vervolgens het advies Astra alleen voor 60 plus te gebruiken.
Ik heb nog even gekeken hoe het nu met België is, maar ook zij hebben al een tijd voor Astra
restricties, met een grens van 55 jaar. Met de adviezen van het CBG en de Gezondheidsraad had de
Jonge weinig anders kunnen beslissen.
Lijkt me een leuk vergelijkend onderzoek, hoe de besluitvorming in Nederland is gelopen vergeleken
met bijvoorbeeld Denemarken, dat nu ook Janssen in de ban doet, en België dat langer dan
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Nederland is doorgegaan met Astra voor alle leeftijdsgroepen. Hoe lang gaat het nog duren voordat
binnen Europa meer één lijn wordt getrokken?
Van Huub een bericht over een CDC update van het veiligheidsprofiel van het Janssen vaccin
https://edition.cnn.com/2021/04/30/health/cdc-johnson-and-johnson-vaccine-reactions-mmwrstudy/index.html
Een opmerkelijke bijwerking is opgetreden na het bekend worden van de bloedstolsel bijwerking
In a study published Friday in the CDC's Morbidity and Mortality Weekly Report, researchers
examined data from five mass vaccination sites which reported increased anxiety-related events,
including rapid heart rate, rapid breathing, and fainting, following administration of Johnson &
Johnson's Janssen Covid-19 vaccine from April 7-9.
In de Tweede Kamer zag ik diverse politici zoals Marijnissen van de SP pleiten voor opschorten van
patenten van vaccinmakers. Steun kwam van André Knottnerus in de Volkskrant.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-vaccins-zijn-de-uitkomst-van-publiekeinvesteringen-laat-de-producenten-hun-kennis-delen~be121744/
Zo op het oog een volkomen redelijk stuk. Vaccins ontwikkeld met overheidsgeld , daarvan zouden
de patenten tijdelijk moeten worden opgeschort totdat de hele wereldbevolking kan zijn ingeënt. Hij
noemt de Nederlandse “special envoy” Hans Schikan die geen voorstander is omdat het de innovatie
zou verminderen (zoals ik heb gemeld in mijn journaal 25-28 maart jl.)
Knottnerus:
Die stelling gaat voorbij aan het gegeven dat echte innovatieve kennis over vaccins en
geneesmiddelen vaak voortkomt uit met belastinggeld gefinancierd, onafhankelijk onderzoek. Dat
gold bijvoorbeeld voor de vaccins van BioNTech-Pfizer, Moderna en Oxford-AstraZeneca.
De “echte innovatieve kennis” voor 2 van de 3 is niet met belastinggeld gefinancierd. Voor de mRNA
vaccins waren het eigenwijze emigranten uit Hongarije en Turkije die met veel tegenwerking een
revolutionair proces hebben ontworpen dat de vaccinwereld op zijn kop gaat zetten.
Het belastinggeld is gebruikt om BioNTech en Moderna verder op weg te helpen, terwijl met een
patent kom je er niet.
Schikan noemt met name Astra Zeneca dat al veel licenties geeft (ook omdat Oxford de kennis breed
wil delen).
In de New York Times, gestuurd door Niek een aantal Q&A’s
https://www.nytimes.com/2021/04/02/well/live/covid-vaccine-side-effectsfaq.html?referringSource=articleShare
De eerste vraag is of de bijwerkingen na een tweede injectie heviger zijn dan bij de eerste. Het
antwoord is dat dit voor Pfizer en Moderna inderdaad het geval is. Astra staat er niet bij want dit is
niet toegelaten in de VS, maar vond ik uit eigenbelang wel interessant. In het EMA Pfizer alle
subsidies stelselmatig heeft afgewezen.
De vraag is of door opschorten van patenten op korte termijn veel meer vaccins ter beschikking
komen. Knottnerus doet Schikan tekort door alleen het argument van innovatie te noemen. Alleen
beoordelingsrapport staan de bijwerkingen uitgesplitst in de eerste en tweede injectie
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vaxzevria-previously-covid-19vaccine-astrazeneca-epar-public-assessment-report_en.pdf
Hier zien we (pag. 125 en volgende) het omgekeerde vergeleken met Pfizer en Moderna, duidelijk
minder bijwerkingen na de tweede prik bij Astra. Ben wel benieuwd of hier een verklaring voor te
vinden is.
Het antwoord op de tweede Q&A: Is it true that women are more likely to get worse side effects
from the vaccine than men? is ook aardig
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Van meerdere kanten kreeg ik een artikel van Spiegelhalter in the Guardian
https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/may/02/vaccinated-people-lesslikely-to-pass-covid-on?CMP=Share_AndroidApp_Other
Hij gaat in op de resultaten van 2 studies waarbij grote aantallen mensen zijn gevolgd, gevaccineerd
en ongevaccineerd. De conclusies zijn niet echt schokkend. Gevaccineerden zijn minder vaak ziek, en
als ze ziek worden is het minder ernstig. En als ze minder ernstig ziek zijn geven ze minder vaak het
virus door.
Het aardige voor mij zit hem in de volgende observatie: zij die worden gevaccineerd lijken weken
tevoren al minder vaak corona te krijgen:
Curiously, infection rates were lower up to three weeks before the jab. Did the virus have magical
pre-cognition and keep away? More plausible is the idea of “reverse causation”. People can have the
vaccination only if they have not tested positive or shown recent symptoms, so it is inevitable there
were fewer recorded infections before vaccinations took place. Statistics can be tricky things.
In de NY Times een historisch verhaal over anti vaxers.
https://www.nytimes.com/2021/04/28/opinion/vaccine-hesitancy-smallpox.html

Dit plaatje is een karikatuur op de angst voor de koepokvaccinatie. Het kan gebruikt worden als
“munitie” voor diegenen die menen dat corona vaccins als van Pfizer in ons DNA gaan zitten.

In september hield ik een verhaal voor de vrijwilligers van het Trefpunt over corona en mijn journaal.
Het was een “try-out” voor de nieuwe audiovisuele mogelijkheden van het Trefpunt. Het was een
“lunchlezing”, en daarna zijn er al vele geweest en op de site van het Trefpunt gekomen. Die van mij
was niet de bedoeling maar het is er toch van gekomen
https://tmgn.nl/artikel?id=lunchbijeenkomsten
Misschien kom ik nog eens terug op dit verhaal: wat was goed, wat niet?
Een tijdje terug had ik een foto van een balans die we uit Eelde hadden gehaald. Deze is inmiddels
schoongemaakt, voor wie het resultaat wil zien (en wat voor type balans het is), hierbij de link
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/open-depot/voorwerpen
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Corona journaal 6-7 mei 2021
Net nu ik in mijn vorig journaal had geschreven dat het opheffen van patenten weinig zal uitmaken
in de strijd tegen het corona virus komt Biden met het nieuws dat hij zal streven naar “patent
waivers”. Maar of dit nu de doorbraak zal worden valt te bezien.
Het hoofd van de WTO streeft naar een beslissing in december. Tel daar een jaar bij voordat er op
basis hiervan extra vaccins bijkomen, en vergelijk dat met het aantal doses dat op dat moment ter
beschikking kan zijn zonder de “waiver”. Ik denk dat zonder de waiver meer dan genoeg vaccins
beschikbaar zijn. Misschien wel méér dan mèt, gezien alle onrust en strijd om mensen, apparatuur
en grondstoffen.
De strijd zal vooral gaan om de mRNA techniek. Gezien de lastige productie, maar ook de logistiek
nadat het vaccin is geproduceerd (lage temperatuur) lijkt dit niet de meest geschikte techniek voor
ontwikkelingslanden. Dat terwijl de adenovirus techniek van o.a. Oxford wel op gunstige
voorwaarden ter beschikking wordt gesteld.
De Washington Post, meest op Democratische hand, is sceptisch
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/05/06/biden-patent-waiver-developing-worldlong-road/
Moderna maakt zich geen zorgen
“I believe it doesn’t change anything for Moderna,” CEO Stéphane Bancel said on an investor call
Thursday morning, listing the barriers that he said would limit other companies and countries from
taking advantage of the waivers.
“There is no mRNA manufacturing capacity in the world — this is a new technology,” Bancel added.
“You cannot go hire people who know how to make mRNA. Those people don’t exist. And then even if
all those things were available, whoever wants to do mRNA vaccines will have to, you know, buy the
machine, invent the manufacturing process, invent creation processes and ethical processes, and
then they will have to go run a clinical trial, get the data, get the product approved and scale
manufacturing. This doesn’t happen in six or 12 or 18 months.”
Een vergelijking wordt gemaakt met AIDS medicijnen, waar het uiteindelijk wel lukte om
ontwikkelingslanden toegang te geven tot goedkope geneesmiddelen. Maar de vraag is of die
vergelijking opgaat. Er zijn weliswaar meer AIDS geneesmiddelen maar alleen in combinatie zijn ze
maximaal effectief, wat sneller leidt tot monopolieposities, en dat kun je van de corona vaccins niet
zeggen, zelfs niet als het om mRNA vaccins gaat.
Daarbij is de mRNA techniek niet alleen voor een corona vaccin interessant, maar potentieel ook
voor vele andere vaccins en ook bijvoorbeeld voor behandelingen tegen kanker (waar het
oorspronkelijk voor is ontwikkeld).
As the negotiations on the waiver proceed, one of the most pressing issues is how to navigate
whether China, Russia and other American adversaries will get access to the coveted technology, an
issue Republicans have already seized on to criticize the Biden administration’s decision.
Veel mRNA patenten zijn overigens niet in Amerikaanse maar in Duitse handen, en vooralsnog ziet
Merkel niets in een waiver. Niet alleen BioNTech, maar ook Curevac komt nu in de belangstelling. Ad
van Dooren stuurde me een stuk uit de NY Times dat de aandacht vestigt op dit Duitse bedrijf, dat
even in de wereldwijde belangstelling kwam door een bod van 1 miljard dollar door Trump,
achterliep op Moderna en Pfizer maar nu toch mogelijk binnenkort wordt geregistreerd
https://www.nytimes.com/2021/05/05/health/covid-vaccine-curevac.html
Een voordeel boven de andere mRNA vaccins is dat dit kan worden bewaard in de koelkast. Voor
ontwikkelingslanden een voordeel.
Ook bij de NOS een stuk over de patenten
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https://nos.nl/artikel/2379654-vijf-vragen-over-historisch-vaccinpatentenbesluit-vs
Hier komt Hans Schikan aan het woord, zoals bekend tegenstander van het vrijgeven. Als de VS wat
willen doen ligt dit meer voor de hand
Extra personeel opleiden voor de complexe processen, meer productiefabrieken en het beschikbaar
maken van de grondstoffen en materialen: dat moet volgens Schikan vooral gebeuren. "Veel
vaccingrondstoffen komen uit de VS en de Defense Production Act houdt export van belangrijke
componenten tegen. Daar zou Amerika van af moeten stappen."
Dat vraagt ook de grootste vaccinproducent ter wereld in India

In de Volkskrant komen een voor- en tegenstander om patenten vrij te geven, aan het woord
https://www.volkskrant.nl/economie/patenten-vrijgeven-redt-dat-miljoenen-levens-of-doodt-hetjuist-de-prikkel-om-nieuwe-covid-varianten-te-stoppen~b7496ec3/
Voorstander ’t Hoen heeft het simpele verhaal: er is capaciteit voor 3 miljard doses en we hebben 11
miljard nodig.
Tegenstander Koolman vreest vooral dat de innovatieprikkel zal afnemen.
Dat het doel, op korte termijn meer vaccin niet wordt gehaald wordt duidelijker verwoord door van
der Zeijst bij nu.nl
https://www.nu.nl/economie/6132040/farmaceuten-zijn-tegen-patentloze-coronavaccins-is-datterecht.html
Het vrijgeven van patenten op de coronavaccins kan het wereldwijde tekort aan prikken dus niet
zomaar wegtoveren. "Dan moeten er eerst producenten zijn die zeggen: 'Ik kan het nu maken, maar
ik mag het niet!' Ik ken die producenten niet", aldus Van der Zeijst, die in het verleden hoofd
vaccinatie bij het RIVM was. "Wat ik zie, is dat de leveranciers al iedereen hebben ingeschakeld die
ingeschakeld kan worden."
En dan komt ook nog de NRC met een groot stuk, met maar liefst 10 vragen die beantwoord worden
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/06/vaccins-zonder-patenten-gaat-dat-de-arme-landen-helpena4042755
Het levert niet echt inzichten op die al eerder zijn vermeld hier.
Ik denk dat het Moderna en BioNTech gegund wordt dat ze nu eens een keer winst gaan maken.
Moeilijker ligt dat met Pfizer, maar ook dit bedrijf heeft recht op feitelijke berichtgeving. Daar schort
het aan bij dit artikel in de Volkskrant
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pfizer-komt-als-winnaar-uit-de-vaccinstrijd-enmaakt-miljardenklapper-met-zijn-coronaprik~b164242e/
Dit is de eerste misser
Pfizer heeft de eerste drie maanden van dit jaar bijna 3 miljard euro verdiend met zijn coronavaccins.
Over heel 2021 verwacht de farmaceut zelfs meer dan 21 miljard euro te verdienen aan het samen
met het Duitse BioNTech ontwikkelde vaccin, waarmee het de toch al rooskleurige voorspellingen van
analisten ruimschoots overtreft.
Omzet wordt hier verward met winst (hoewel Pfizer hier ook niet over te klagen heeft). Overigens
komt later in het artikel wel naar voren dat het gaat om de omzet. Ook wordt vermeld dat de helft
van de winst naar BioNTech gaat.
De volgende dag komt er een ingezonden brief van een mevrouw die zó boos is dat ze spijt heeft dat
ze een Pfizer spuit heeft genomen.
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In dezelfde Volkskrant, waar het Pfizer verhaal in staat, wordt de omzet van Amazon vermeld die
door de corona alleen al in Europa tot 44 miljard euro is gestegen. Zonder dat Amazon daar een cent
belasting over betaalt. Daar heb ik meer moeite mee dan Pfizer.
Van Menno van Leeuwen een bericht uit The Guardian, de EU gaat geld uittrekken voor klinische
studies en productie van een aantal veelbelovende middelen
https://www.theguardian.com/world/2021/may/06/drug-change-course-pandemic-trialled-for-useeuropean-commission?CMP=Share_iOSApp_Other
Eén ervan is Regeneron, het middel dat Trump er weer zo snel bovenop geholpen heeft.
In totaal gaat het om 130 miljoen euro, weliswaar initieel, maar het lijkt me niet veel.
Er is behoefte om te kunnen nagaan of iemand die is gevaccineerd, ook een corona infectie heeft
ondergaan. In het laatste OMT advies kwam ik daarover een bericht tegen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/05/03/advies-nav-111e-omt
Er wordt momenteel gewerkt aan validatie van bepalingen die de antistofvorming door vaccinatie
kunnen onderscheiden van die na doorgemaakte infectie.
Het klinkt gek maar ik moest denken aan de mond-en-klauwzeer vaccins, die er wel zijn maar niet
kunnen worden toegepast omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen gevaccineerde
dieren en dieren met mond-en-klauwzeer
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vaccineren-tegen-veeziekte-zal-wel-moeten/
In hetzelfde stuk van het OMT wordt gevraagd naar gegevens over de vaccinatiegraad (bedoeld seroimmuniteit, dus de optelsom van vaccinatiegraad en doorgemaakte infecties)
We zijn in een nieuwe fase van de epidemie beland, waarin de groei in het aantal nieuwe gevallen
per dag bepaald wordt door opvolging van de vigerende bestrijdingsmaatregelen en toenemende
immuniteit door vaccinatie en doorgemaakte, natuurlijke infecties. Het OMT adviseert daarom om
een indicator of informatie over de regionale vaccinatiegraad (c.q. sero-immuniteit), bij voorkeur
uitgewerkt per leeftijdsgroep, toe te voegen. Het is de verwachting dat de vaccinatiegraad nu op
korte termijn een steeds grotere stempel gaat drukken op het beeld en daarom belangrijk wordt voor
het bepalen van het risiconiveau.
Met alleen de vaccinatiegegevens is er geen goed beeld te krijgen van het aantal personen met
antilichamen tegen corona, al was het maar omdat de administratie daarvan zeer te wensen
overlaat. Bram Hahn in de Elsevier schrijft hierover, Huub heeft foto’s gemaakt van het artikel die ik
meestuur. Wat ik niet wist is dat je inmiddels inzage kunt krijgen in je eigen vaccinatiegegevens,
inloggen met DigiD. Alleen als je toestemming hebt gegeven voor die registratie natuurlijk.
https://www.rivm.nl/mijnrivm-vaccinaties Gecheckt, en mijn gegevens staan er correct in.
Het katern ernaast, “Corona kort” bevat een aantal kort berichtjes, maar kennelijk sprong er één uit
gezien de kop: Voedingssupplementen bieden bescherming tegen infectie
Het gaat om een onderzoek gerapporteerd in het BMJ, wat een tijdje terug al door Science Media
Centre was opgepikt
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-supplements-and-therisk-of-testing-positive-for-sars-cov-2/
Waarschijnlijk heeft de schrijver (Bram Hahn ?) niet het commentaar gelezen dat zo begint
“It’s very important to realise that the researchers on this study aren’t claiming that their research is
a basis for any recommendations to take, or not to take, the dietary supplements they studied. They
say clearly that large randomised controlled trials would be needed to confirm the results, before any
such recommendations could be made – and, if those trials were indeed carried out, it’s perfectly
possible that they wouldn’t produce similar results at all.
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Corona journaal 8-10 mei 2021
In de Volkskrant een artikel over “long covid”
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2021/dit-zijn-de-laatste-inzichten-over-long-covid-die-devaak-jonge-patienten-voorzichtig-hoop-bieden~v437128/
Long covid blijkt tegenwoordig PASC te heten. Ik heb het even opgezocht, het staat voor Post Acute
Sequelae of sarsCovid-19, de term schijnt bedacht te zijn door Fauci die zich veel zorgen maakt
Dreigt inderdaad een nieuwe gezondheidscrisis, zoals de Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci
onlangs voorspelde?
Dat lijkt mee te vallen, maar het hangt wel af van wat je “long” noemt
De cijfers waren lange tijd schaars en ook wat wiebelig, want gebaseerd op zelfrapportage.
Aanvankelijk was het idee dat tot wel 10 procent van alle covidpatiënten langdurig last zou houden
van naweeën. Maar bij C-support, de organisatie die covidpatiënten met langdurige klachten op
verzoek van het ministerie van Volksgezondheid ondersteunt, legt huisarts en adviseur Alfons Olde
Loohuis de lat voor long covid wat hoger. Daarvan is sprake als patiënten na een half jaar nog
klachten hebben, zegt hij, ‘na een stevige griep kun je immers drie maanden later ook nog moe zijn.’
Dan komt hij uit op 1,5 procent van alle patiënten.
Veel van de klachten zijn niet uniek voor een corona infectie maar komen ook voor bij bijvoorbeeld
een forse influenza. Ook zijn de klachten van patiënten hersteld na ic opname goed vergelijkbaar
met anderen opgenomen op de ic.
Opmerkelijk vond ik wel dat degenen na een ziekenhuisopname sneller herstellen dan wie thuis
heeft uitgeziekt. Verder lijkt vaccinatie de klachten te verminderen en antihistaminica lijken te
helpen.
Longarts Bram van den Borst ziet grote individuele verschillen, maar dit is volgens hem de
belangrijkste factor voor herstel
De állerbelangrijkste voorwaarde voor herstel, zegt hij, is rustig aan doen. ‘Maar dat is voor de vele
jonge mensen die ik zie, met een gezin en een baan, soms heel lastig.’
Ook bedrijfsartsen zien grote individuele verschillen. Maar niet alle werkgevers stellen het op prijs
als er rustig aan wordt gedaan
https://pointer.kro-ncrv.nl/80-procent-bedrijfsartsen-tast-in-het-duister-bij-werknemers-met-longcovid
Ook zijn er werkgevers die Long Covid als ziektebeeld niet erkennen of die geen begrip hebben voor
het lange ziek zijn. Bijna een kwart (23 procent) van de bedrijfsartsen ervaart druk van de werkgever
om werknemers met Long Covid eerder het werk te laten hervatten.
Menno van Leeuwen attendeerde mij op een stuk van Cecile Janssens in de NRC. Ik heb haar al een
aantal keren genoemd, en haar oordeel is altijd goed gefundeerd. Dit keer is ze heel kritisch op de
Fieldlab experimenten
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/07/voorbeeldige-supporters-bij-de-fieldlab-proeven-a4042785.
Wie het onderzoeksrapport leest vindt niets over deze kanttekeningen. Het rapport vertelt in grote
lijnen hoe het onderzoek is uitgevoerd, maar een gedegen onderbouwing ontbreekt. Ook de
beschrijving van het model in de technische bijlage is uiterst summier en de aannames voor het
model worden niet verantwoord. Dat is ongehoord en onacceptabel.
Zij noemt een stuk in de Volkskrant, waar onderzoeker Bas Kolen wel de aannames en onzekerheden
benoemde. Dit artikel heb ik al genoemd in mijn journaal 23-24 april.
Dit artikel in de NRC is al een paar dagen oud. Het is nog in mineur wat betreft het aantal
ziekenhuisopnames
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https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/07/vaccinatietempo-bepaalt-perspectief-voor-de-zomera4042898
De voorziene daling van het aantal ziekenhuisopnames, op basis waarvan het kabinet besloot op 28
april onder meer terrassen en winkels te heropenen, is er niet – het aantal opnames ligt op een
stabiel en hoog niveau van zo’n driehonderd per dag, slechts een paar procent minder dan bij de
eerste versoepelingen.
Inmiddels is er toch een flinke daling ingezet.
Het artikel gaat over de voorwaarden waaronder het reizen in Europa weer kan. Dat een volledige
vaccinatie daarbij hoe dan ook een voordeel zal zijn is duidelijk. Het gaat mij nu om Astra waar nu
tussen de eerste en tweede prik 12 weken tussen zitten:
Bij AstraZeneca wordt zelfs een periode van twaalf weken tussen de eerste en tweede dosis
gehanteerd. Dat vaccin wordt in juni waarschijnlijk niet meer gebruikt, maar wie vandaag de eerste
prik daarmee krijgt, moet tot eind juli wachten op de tweede dosis.
Die 12 weken is ingesteld ook om zoveel mogelijk mensen een eerste bescherming te bieden. Maar
de uitgebreide produktinformatie bij het CBG, de SmPC
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19vaccine-astrazeneca-epar-product-information_nl.pdf
geeft aan
Het vaccinatieschema met Vaxzevria bestaat uit twee afzonderlijke doses van elk 0,5 ml. De tweede
dosis moet worden toegediend tussen de 4 en 12 weken (28 tot 84 dagen) na de eerste dosis (zie
rubriek 5.1).
Toevallig kom ik op de site met LCI richtlijnen (Landelijke Coördinatie Infectieziekten) en daar staat
toch een heel ander verhaal
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie
Uit aanvullende data met langere follow-up van de trials met AstraZeneca blijkt namelijk dat
vaccinatie met de tweede dosis na een interval van 12 weken of langer een effectiviteit heeft van ±
82%. Daarentegen is de effectiviteit na de tweede dosis na een interval van minder dan 6 weken ±
55% Wise 2021, Voysey 2021).
Op basis hiervan:
We hanteren daarom een interval van 12 weken of langer en bij voorkeur niet korter dan 10 weken.
Als de tweede vaccinatie iets later plaatsvindt dan 12 weken, bijvoorbeeld 13 of 14 weken, is dat ook
prima.
Wie dus snel een vaccinatiebewijs wil moet dus toch Pfizer Moderna of Janssen hebben.
Zowel broer Huub als Niek stuurden me berichten dat in de VS de CDC guidelines zijn aangepast,
waarbij de NY Times aangeeft dat dit is gebeurd nadat de WHO de eigen regels had aangepast. De
NY Times heeft het meest ronkende verhaal
https://www.nytimes.com/2021/05/07/opinion/coronavirus-airborne-transmission.html
A few sentences have shaken a century of science.
Dan denk je dat er heel wat komt maar dat valt reuze mee. De suggestie wordt gewekt dat de WHO
en nu ook CDC voor het eerst het belang van aërosols bij de transmissie van het virus erkennen.
Als ik dan vergelijk de tekst zoals die was, en nu, gaat het met name om de erkenning dat aërosols
ook op korte afstand een rol spelen. Maar het heeft dus geen enkel effect op de maatregelen.
Geen eerherstel voor Maurice de Hond dus, eerder het tegendeel, want volgens hem komen
aërosols alleen op grotere afstand voor. Ik herinner mij een discussie met Voss hierover, buiten kon
gewoon geknuffeld worden. De link die ik indertijd heb gegeven werkt niet meer, deze nog wel.
https://www.npostart.nl/op1/30-06-2020/POW_04675828 De discussie komt aan het eind van dit
programma. Indertijd had ik ook nog dit:
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A peer-reviewed study by scientists at the University of Hong Kong and Zhejiang University, in
Hangzhou, China, published in the journal Building and Environment in June concluded, “The smaller
the exhaled droplets, the more important the short-range airborne route.”

•
•
•
•
•

Uit een daaropvolgende mailwisseling met Niek werd wel duidelijk dat de RIVM voorlichting toch wel
ernstig tekort schiet op sommige plaatsen. Niek noemt
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Maatregelen om verspreiding te voorkomen
Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Het handen wassen (“was je handen stuk”) op de eerste plaats en de 1,5 meter afstand als laatste
dat zou toch wel eens omgedraaid mogen worden. En er mag ook wel wat gezegd worden over het
vermijden van drukke niet goed geventileerde ruimtes
Via een bericht van Ingrid kom ik op de website van Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health.
Hij heeft een verslag van een symposium georganiseerd door de PHned, wat staat voor Public Health
Nederland.
https://guusschrijvers.nl/epidemieen-van-kwaad-tot-erger-al-125-jaar/
Er waren 3 bijdragen, alle interessant, ik noem hier die van Jan van Wijngaarden, oudhoofdinspecteur publieke gezondheid die stelt dat verrassingen zullen blijven komen
Blijvend voldoende capaciteit aan mensen in stelling houden, terwijl ernstige bedreigingen maar zo
nu en dan oppoppen, is extreem kostbaar en nauwelijks vol te houden. Eveneens is het aanhouden
van grote noodvoorraden problematisch. Veel veroudert of bederft. Verder leert de geschiedenis dat
niets zo snel verdwijnt als het gevoel van urgentie. Over minder dan tien jaar is men niet alleen weer
geheel overgegaan op de orde van de dag, maar vindt men voorbereidingen op eventualiteiten maar
gezeur.
Aan het eind van de lezingen was er discussie waarbij kennelijk veel geklaagd werd:
men voelde zich als andersdenkend dan OMT en Kabinet gecensureerd. Op LinkedIn geplaatste
teksten werden gewist. Het verhogen van de weerstand door aan een betere conditie te werken
wordt niet serieus genomen. Men negeert het verwijt dat mensen angst wordt aangepraat. Voorts
vond men de epidemiologische becijferingen van het RIVM onnavolgbaar.
Waarna het de discussieleider oud-hoogleraar Public Health, Radboud UMC Ernst Roscam Abbing
teveel werd
De discussieleider, ondergetekende, even zijn beperkte rol vergetend, uitte zijn bewondering, evenals
Van Wijngaarden, voor de rekenmeesters van het RIVM. De modellen zijn uiterst complex. Zij moeten
zeer veel dynamische grootheden te gelijker tijd verwerken: mate van menselijk contact, mutanten,
reisbewegingen, migratie, doorgemaakte infecties, vaccinaties, etc. Dat lukt wonderwel. Als gewone
epidemiologen, zoals ondergetekende, maar ook econometristen, dat denken beter te kunnen en
weten, is dat pure zelfoverschatting, al was het maar, omdat men niet over de noodzakelijke en
steeds veranderende data beschikt. (“vet van mij)
In de Washington Post een verhaal dat bijen in staat zijn, na training, corona te detecteren
https://www.washingtonpost.com/science/2021/05/07/covid-bee-testing/
Het blijkt een Nederlandse ontwikkeling te zijn
Dutch researchers on Monday said they have trained honeybees to stick out their tongues when
presented with the virus’s unique scent, acting as a kind of rapid test.
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In de Volkskrant een stuk over Amsterdamse wetenschappers die op weg lijken te zijn naar
ontrafeling van de vraag waarom sommige patiënten verslechteren terwijl het virus al op de
terugtocht is. Het gevolg van een overreactie van het afweersysteem
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/amsterdamse-wetenschappers-ontrafelencoronamysterie-waarom-de-ene-patient-zieker-wordt-dan-de-ander~b06e2d01/
De oorzaak van die overreactie ontdekten ze na een reeks experimenten. De ernstig zieke patiënten
maakten niet alleen extreem veel antistoffen aan, de antistoffen zagen er ook heel anders uit.
Ernstige longschade is het gevolg, maar er lijkt een oplossing te zijn
Nadat zich voor hun ogen een slooptocht in miniformaat had ontvouwd, gingen de wetenschappers
op zoek naar een stof die de overdreven reactie van de opruimploeg kon afzwakken. Die vonden ze in
een bestaand medicijn, fostamatinib, dat vorig jaar door het Europees Geneesmiddelenbureau is
goedgekeurd voor patiënten met een auto-immuunziekte.
Het is bij een beperkte groep patiënten getest, de resultaten zien er goed uit maar er volgt nu een
klinische studie bij ruim 300 patiënten in 42 ziekenhuizen.
In Elsevier een artikel van Bram Hahn gestuurd door Huub.
https://www.ewmagazine.nl/nederland/opinie/2021/05/versoepelingen-gaan-door-met-rarekronkels-823387/
Dat er versoepelingen komen vindt Hahn begrijpelijk maar hij heeft wel een paar noten te kraken
Om te beginnen een onbegrijpelijke omissie. Op de lessenaars voor de beide demissionaire
bewindslieden staan tijdens de persconferentie sinds enkele weken pictogrammen met basisregels
(handen wassen, afstand houden, testen). Het heeft anderhalf jaar geduurd, maar dan heb je ook
wat. Maar waarom staat daar nog altijd niet bij dat het van belang is om te ventileren, zeker in het
licht van het aangepaste standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie over aerosolen?
Onbegrijpelijk vindt hij dat bibliotheken en musea niet open mogen. Wat betreft de bibliotheken
heeft het kabinet naar hem geluisterd.
Als laatste vermeldt hij een wetswijziging die het vergemakkelijkt om met een goed testresultaat
evenementen te bezoeken. Maar…
Tot slot, het wonderlijkste nieuws kwam niet uit de persconferentie maar uit de gewijzigde Wet
publieke gezondheid. Dankzij een amendement van Lisa Westerveld (GroenLinks) wordt het mogelijk
om ook met ‘een – al dan niet begeleide – gevalideerde antigeensneltest voor thuis’ toegang te
krijgen tot bepaalde locaties en evenementen.
Als het om sneltesten gaat kunnen we naar Denemarken kijken. Het heeft de Astra en Janssen
vaccins afgewezen maar het lijkt erop dat ze een paar maanden vertraging in hun vaccinatieschema
kunnen dragen.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-denen-zijn-terug-bij-het-oude-normaal-wat-ishun-geheim~b3707303/
Geen Fieldlab tests maar gewoon doen, lijkt het
Sinds vorige week woensdag zijn de theaters weer open in Denemarken, net als de bioscopen, de
musea, en de zwembaden. Bij restaurants mogen de gasten binnen weer schouder aan schouder
zitten en bij buitenevenementen zijn tweeduizend gasten welkom. Kinderen mogen weer voor de
volle 100 procent naar school, net als universiteitsstudenten en middelbare scholieren.
Dan moet je wel heel veel testen:
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Met daarbij de coronapas die in
Denemarken zonder al te veel gedoe is
ingevoerd.
De test is gratis en het resultaat wordt in
een app geladen, hiermee gewapend zijn er
flink wat mogelijkheden.
Verder helpt het ook dat de Denen zich
beter aan maatregelen houden, zoals Rudi
Westendorp weet te melden in dit verhaal.

In de NRC de weerslag van een gesprek tussen 3 wetenschapsjournalisten, Keulemans (Volkskrant),
de Vrieze (de Groene) en Korteweg (NRC)
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/10/de-journalist-als-kennisarbiter-in-crisistijd-a4043066
Moet een wetenschapsjournalist in de eerste plaats het beleid uitleggen, of dat beleid juist kritisch
tegen het licht houden? De Vrieze staat vooral dat laatste voor. Ook instituten als het RIVM kunnen
baat hebben bij kritische vragen van journalisten, vindt hij. Zijn uitgangspunt is steeds: „Bewijs mij
maar dat jullie de boel op orde hebben.”
Maarten Keulemans van de Volkskrant draait het om. „Op een gegeven moment ontstond er een
sfeer van guilty until proven innocent: het RIVM moet maar bewijzen dat ze goed zitten, dat ze
belangeloos zijn. Maar het RIVM is geen clandestiene organisatie. Het is een kenniscentrum waar de
kennis van universiteiten samenkomt. Zij bundelen de wetenschap. Mijn houding is: ik vertrouw het
instituut zolang ik geen dingen tegenkom die niet kloppen.”
Je wordt “paniekzaaier” (de Vrieze) of “slippendrager van het RIVM” (Keulemans), met de
bedreigingen die daar tegenwoordig bij horen.
Korteweg van de NRC was nog niet zo lang wetenschapsredacteur toen de pandemie startte. Zo
begon ze
Ze ging door haar adresboek en besloot hoogleraar virologie Marion Koopmans te vragen. „Haar
boodschap was: we zijn waakzaam, maak je vooralsnog niet ongerust. Maar terwijl ik ophing, bij
wijze van spreken, veranderde dat beeld al.”
Een WHO rapport gaat terug naar die beginperiode. In veel buitenlandse media heeft dit rapport
aandacht gekregen maar behalve een vermelding bij nu.nl naar een artikel in The Guardian heb ik
niets kunnen vinden. Hier een kritisch verhaal uit de Washington Post (van Huub)
https://www.washingtonpost.com/world/2021/05/12/who-report-pandemic-mistakes/
Although the panel presents what is arguably the most authoritative reconstruction of what
happened at a global level, its report often stops short of holding powerful actors to account,
undercutting its findings and raising questions about the feasibility of its calls for reform.
Het is een WHO rapport dus het is te verwachten dat het China niet al te hard aanpakt, en ook de
eigen organisatie niet.
Zowel China als de WHO zal zeker het nodige te verwijten zijn, maar dat wij hier in februari 2020 nog
vrolijk carnaval vierden zal als alle informatie beschikbaar komt ook geen bonuspunten opleveren.
Eerlijk gezegd heb ik zelf ook een flinke tijd gedacht dat het te vergelijken was met een flinke
griepgolf.
Van Gerard van Doornum kreeg ik een tijdje terug een artikel uit The Lancet dat ook terugkijkt, op de
landen die hebben gestreefd naar eliminatie van het virus, en landen die er zo goed en zo kwaad als
dat ging, mee hebben “geleefd” (mitigation)
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00978-8/fulltext
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Algemene conclusie: landen die hebben gestreefd naar eliminatie hebben het beter gedaan. Maar
als je kijkt naar de landen die dit betreffen (onderzoek binnen de OECD groep) zijn dit wel "speciale
gevallen": Nieuw Zeeland, Australië, IJsland, Japan en Zuid-Korea. Alleen Zuid Korea is geen eiland,
maar dat grenst aan Noord Korea. China staat hier niet bij, geen lid van de OECD kennelijk. Maar
China is een verhaal apart. En wat er precies in Wuhan gebeurd is, zullen we het ooit weten?
De auteurs van het artikel in The Lancet lijken het idee te hebben dat dit virus nog geëlimineerd kan
worden
With the proliferation of new SARS-CoV-2 variants of concern, many scientists are calling for a
coordinated international strategy to eliminate SARS-CoV-2.12–15
Het voorbeeld van de pokken wordt genoemd, met alleen vaccinatie kom je er niet, het is een lange
weg maar uiteindelijk zou het moeten kunnen lukken. In Wikipedia vind ik bij pokken
Sinds de tweede helft van de jaren zeventig is de ziekte door een uitgebreide wereldwijde
vaccinatiecampagne niet meer voorgekomen. Pokken was het eerste virus dat door de moderne
wetenschap is uitgeroeid, en ook het enige, totdat op 14 oktober 2010 de runderpest uitgeroeid
verklaard werd.
Dit was alleen mogelijk doordat:
1. er een effectief vaccin bestaat;
2. er geen symptoomloze dragers van de ziekte zijn en
3. er geen dierlijk reservoir bestaat van de ziekteverwekker.
Omdat corona ook door symptoomloze personen wordt overgebracht en er een dierlijk reservoir is
lijkt mij eliminatie niet mogelijk. Wat ook geldt voor influenza.
Van Janine kreeg ik de in formatie dat de vaccins bij wie een niertransplantatie heeft gehad, niet
goed werkt
https://www.trouw.nl/zorg/of-het-vaccin-nierpatient-annelies-hilgersom-beschermt-tegen-coronais-nog-maar-de-vraag~bcf5c85c/
De uitkomsten van internationaal onderzoek stemmen tot nu toe niet bepaald hoopvol, ziet
hoogleraar nierziekten Luuk Hilbrands van het Radboudumc in Nijmegen. Na hun eerste prik werden
bij slechts elf tot zeventien procent van de niertransplantatiepatiënten antistoffen tegen corona
aangetroffen. “Bij gezonde mensen is dat bij vrijwel honderd procent het geval.”
Bij een goede bescherming gaat het niet alleen om antistoffen maar ook om de stimulering van
antilichamen, en daar heeft een Duits onderzoek ook naar gekeken
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254963v1
Maar ook wat dat betreft is er reden voor bezorgdheid.
In ons land is een groot onderzoek gestart, RECOVAC
https://www.nieren.nl/bibliotheek/199-het-coronavaccin-voor-nierpati-nten/2933-de-recovacstudie
Van Niek een aanwijzing dat het vaccin van Sinopharm niet goed werkt
https://www.nytimes.com/2021/05/12/business/economy/covid-seychellessinopharm.html?referringSource=articleShare
Op de Seychellen, met de hoogste vaccinatiegraad ter wereld is toch weer een uitbraak geweest. De
meerderheid van de bevolking is met het vaccin van Sinopharm gevaccineerd, een “klassiek” vaccin:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/sinopharm-covid-19vaccine.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
Het ligt gevoelig omdat de WHO net enkele dagen geleden het vaccin heeft goedgekeurd
May 7 The World Health Organization estimates that the Sinopharm vaccine has an efficacy of 78.1
percent, and authorizes the vaccine for emergency use.
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Niet alleen bij Astra maar ook bij de mRNA vaccins geeft wachten tussen de eerste en tweede dosis
een verhoogde concentratie antilichamen, meer dan 3 keer zoveel na 12 weken. Dit heeft Niek mij
gestuurd
https://www.theguardian.com/science/2021/may/14/delay-in-giving-second-jabs-of-pfizer-vaccineimproves-immunity
Toont dit het gelijk aan van de aanpak in de VK? Het lijkt van wel
“Overall, these data add considerable support to the policy of delaying the second dose of Covid-19
vaccine when vaccine availability is limited and the at-risk population is large,” said Eleanor Riley,
professor of immunology and infectious disease at the University of Edinburgh.
Maar dan lees ik bij Science Media Centre juist een tegengestelde beweging
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-latest-downing-street-press-conferenceon-the-b-1-617-2-variant-indian-variant/
In de UK is er grote ongerustheid ontstaan over de Indiase variant, omdat deze nu de overhand
begint te krijgen (boven de “Engelse” waar het OMT zo bang voor was). En dat één dosis (Astra of
Pfizer) niet voldoende zou zijn):
“Whilst most vulnerable people have had both doses of vaccine, and therefore will have the highest
levels of immunity, there is still a large proportion of the population who have only had a single dose
or no dose at all, and it is likely that many of these could become infected and potentially transmit
the virus. Whilst the vaccines continue to protect the most vulnerable then this should not be a
problem, but there is a potential risk of the virus acquiring more mutations, especially if it continues
to spread in a partially immune population. That’s why it makes sense to reduce the interval
between vaccine doses and ramp up vaccine coverage in potential hotspots. (mijn “vet”)
Het artikel is geschreven na een persconferentie van Boris Johnson
https://www.youtube.com/watch?v=GI3PTH_GiAc
De vraag is of de vaccins ook tegen de Indiase variant beschermen. Tijdens de persconferentie wordt
een plaatje vertoond
Dit plaatje laat zien de situatie
in Bolton, één van de plaatsen
waar de Indiase variant
(B.1.617.2) veel is aangetoond.
Er is daar een groei in het aantal
besmettingen, maar als we
kijken naar de leeftijdsverdeling
dan zit die met name bij de
jongeren waar de
vaccinatiegraad nog laag is.
Dat zou erop kunnen wijzen dat
het vaccin ook werkzaam is bij
de Indiase variant

Huub stuurt een link naar een uitgebreid interview van Sven Kockelmann met Marc Kaptein van
Pfizer bij radio 1.
https://www.nporadio1.nl/1-op-1/uitzendingen/3607517-2021-05-14
De start van het interview is de studie die aantoonde dat de hoeveelheid antilichamen na 12 weken
2de prik circa 3,5 keer hoger was dan na 3 weken.
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Kaptein nuanceerde dit, het gaat om een studie bij (uitsluitend) 80 plus, en verder was er een daling
in de T cellen. In Nederland houden we 5 weken aan, het maximum wat volgens Kaptein uit de fase 3
studie gehaald kan worden.
Deelnemers uit de fase 3 studie worden, dacht ik, 2 jaar gevolgd. Volgens Kaptein komt uit de data
dat, vooral op basis van T cellen, minstens een jaar bescherming mag worden verwacht (afgezien van
vervelende mutanten natuurlijk).
Interessant was dat er gegevens worden ingediend bij de EMA om de bewaartermijn van nu een
week in de koelkast naar een maand te brengen, zodat ook huisartsen makkelijker met Pfizer vaccin
kunnen werken.
Wat betreft de patentkwestie: volgens Kaptein komen er tot eind van dit jaar van de diverse
fabrikanten 12 miljard doses beschikbaar, voldoende voor de hele wereldbevolking.
Follow The Money heeft een kritisch stuk geschreven over de belastingafdracht van Pfizer in
Nederland maar daar brandt een medisch directeur zijn vingers niet aan zoals al wel eerder bij TV
uitzendingen met Kaptein bleek.
Kort kwam ook ter sprake het bericht dat het combineren van Astra met Pfizer en omgekeerd, meer
bijwerkingen geeft. Dit artikel uit The Guardian gestuurd door Niek gaat ook over dit onderwerp
https://www.theguardian.com/society/2021/may/12/more-frequent-side-effects-reported-mixingpfizer-and-oxford-covid-jabs-study-suggests
Het gaat niet om ernstige bijwerkingen
These are the type of reactions we do expect with vaccines … and they are more or less the same
types of reactions that you’re seeing with the standard schedules. It’s just that they’re occurring
more frequently,”
Maar wel oppassen als je in één keer alle personeelsleden van een ziekenhuis vaccineert.
What this data suggests is that immunising a ward full of nurses on the same day with a mixed
schedule may not be ideal because it might trigger higher rates of absenteeism the next day,
Jep de Bie stuurt me een blog dat met name de ontwikkelingen van klinische studies volgt
https://absolutelymaybe.plos.org/2021/05/13/new-vaccine-hopes-adverse-reactions-a-developerclashing-with-regulators-a-month-of-highs-lows/ - Sputnik
Beelden uit Brazilië en India tonen dat zuurstof een kritisch product kan zijn. In dit NRC artikel wordt
aandacht aan de productie besteed
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/14/koelen-tot-de-zuurstof-stroomt-a4043597
Zuivere zuurstof kan worden geproduceerd uit lucht (dat voor ca 20% uit zuurstof bestaat) en door
elektrolyse uit water maar er is nog een andere methode
Dan is er nog een derde methode. Patiënten die thuis langdurig zuurstof gebruiken, kunnen daarvoor
een zogeheten concentrator in huis krijgen – een kastje van zo’n 30 kilo, op wieltjes – dat zuurstof uit
de lucht haalt bij kamertemperatuur. Dat gebeurt door de lucht eerst samen te persen, en dan door
een zogeheten moleculaire zeef te laten stromen: een materiaal – bijvoorbeeld het mineraal zeoliet –
dat stikstof en andere gassen tegenhoudt en alleen zuurstof doorlaat. „Het voordeel is dat dit bij de
patiënt thuis kan gebeuren”, zegt Kremers. „Nadeel is dat je gebonden bent aan het apparaat en dat
het geluidsoverlast geeft. Bovendien is de zuiverheid maar zo’n 93 procent. In onze tanks en cilinders
is dat 99,5 procent.”
Die zuiverheid is geen probleem, het zijn restgassen die in gewone lucht voorkomt, stikstof vooral
neem ik aan. Bij Amazon, 270 euro.
Huub stuurt me een stuk uit de Washington Post. Vraagtekens worden gezet bij de noodzaak om
jonge kinderen te vaccineren
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/12/pediatricians-we-say-please-dont-useprecious-coronavirus-vaccines-healthy-children/
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Er zijn nu een aantal studies onderweg om ook vaccineren bij kinderen mogelijk te maken, en er zijn
er ook al wat ingediend dacht ik bij registratieautoriteiten. Op zich een goede zaak omdat er ook
kinderen kunnen zijn die een verhoogd risico lopen. Maar de overgrote meerderheid niet.
Zolang er een wereldwijd tekort is, zelfs voor risicogroepen valt het moeilijk te verdedigen gezonde
kinderen te vaccineren
But in the United States alone, there are nearly 50 million children 11 and younger. Meanwhile,
crematoriums are working around the clock in India. Overwhelmed hospitals are running out of
oxygen in Brazil. Many poorer countries have yet to receive a single vaccine shipment. In this context,
it is difficult to justify using limited vaccine supplies to immunize young, healthy children at little risk
of severe disease from covid.
Je zou die leeftijdsgrens ook nog wel wat hoger kunnen leggen wat mij betreft.
En als ook de rest van de wereld is bijgetrokken, gaan we dan wel de kinderen vaccineren?
Voor corona zou vaccineren van de jongsten niet veel zoden aan de dijk zetten
That approach can be useful with influenza or pneumonia, because children play a large role in their
transmission. But young children do not appear to be important transmitters of covid. Populationbased studies in Iceland showed that children younger than 10 were far less likely to be infected with
the virus or transmit it to others. Similar results were found in Israel.
Krijgen we dan de discussie om gezonde jongeren te vaccineren met influenza? Als dat niet zo is,
waarom dan wel de groep van 11-18 jaar vaccineren tegen corona?
In Trouw een interview met Marlies Schijven, één van de initiatiefnemers van prullenbakvaccin.nl
https://www.trouw.nl/zorg/de-chirurg-achter-het-prullenbakvaccin-nl-wij-ondermijnen-helemaalniets~b1e285f5/
“Ja, ik ben een chirurg, ik ben wel van het doen. Daarnaast houd ik me als hoogleraar bezig met
mobile healthcare en ik dacht: ‘dit kunnen we fixen’.
Het is de vraag of de website van Schijven wel of niet een aanwinst is. De NRC waagt er een verhaal
aan
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/13/voor-het-prullenbakvaccin-komen-mensen-uit-heel-hetland-a4043516
Het zwakke van de site is dat je wel kunt zien welke huisarts er wat over heeft, maar dat zijn nooit
grote hoeveelheden. Omdat je niet kunt reserveren zijn krijg je dit soort taferelen
De handhaver grijpt naar zijn portofoon. „Ja, een melding hier. Er staan zo’n veertig personen voor de
deur van een huisartsenpraktijk, zonder anderhalve meter afstand te houden. Ze blokkeren de vrije
doorgang!”
De handhaver gaat naar de dokter
Even later komt dokter Ybema zelf naar buiten. „Dames en heren, het spijt me”. Hij heft zijn handen
met blauwe plastic handschoenen in de lucht. „De vaccins zijn écht op”.
De handhaver: „Dus… als ik jullie mag verzoeken om weg te gaan…”
Maar niemand gaat weg. Ze geloven niet dat de vaccins écht op zijn
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Wekenlang had ik ernaar toe geleefd, 14 mei, de naamdag van de heilige Corona. Maar op de dag
zelf was ik het vergeten. Dat geldt niet voor deze 2 Twentse pelgrims
https://www.tubantia.nl/video/kanalen/destentor~c285/series/korte-reportage~s977/opbedevaartstocht-naar-barchem-voor-heilige-sint-corona~p226874
Nu ik het toch over een heilige heb:
Ik ben sinds kort bestuurslid van de “Kring”, wat staat voor Kring Geschiedenis van de Pharmacie in
de Benelux. Opgericht na de oorlog, is het Franse deel langzamerhand geheel vertrokken, zodat het
een Vlaams-Nederlandse club is.
De bedoeling is dat het Bulletin, de uitgave van de Kring in het najaar wordt gewijd aan de heiligen
Cosmas en Damianus in de Benelux. C&D zijn beschermers van de medische en farmaceutische
stand. Verrassend hoeveel toch ook in Nederland van hen te vinden is, zoals beelden, schilderijen,
(gilde)penningen, glas in lood enz. Ook zijn enkele parochies naar hen vernoemd.
Thijs van den Brink heeft een podcast op radio 1 met vaste gasten Marion Koopmans en Diederik
Gommers. Een optimistische uitzending dit keer
https://www.nporadio1.nl/gezondheid/31611-koopmans-debat-ventilatie-is-geen-zwart-wit-verhaal
Het begint met aërosolen omdat deze discussie ook internationaal weer is opgelaaid. Komt erop
neer dat de fysici die vanaf het begin het belang van aërosolen hebben benadrukt, erkenning krijgen.
Van den Brink geeft aan dat het RIVM nog steeds vraagtekens zet bij ventilatie terwijl wel nog steeds
het belang van handenwassen prominent wordt uitgedragen. En Rutte/de Jonge zeggen ook niets
over ventilatie. Met enige tegenzin geeft Koopmans toe dat het wel wat royaler kan met die
erkenning van het belang van ventilatie.
Een aantal andere onderwerpen in deze podcast heb ik al wel eens genoemd in mijn journaal.
Interessant vond ik het item over het rapport van een onafhankelijk WHO panel, dat tot de conclusie
kwam dat deze pandemie voorkomen had kunnen worden (luister het blok van 14-23 minuten).
Interessant omdat ook Koopmans de ernst van de situatie in het begin had onderschat. Ze komt uit
het zuiden, zal geen toeval zijn dat ze met name carnaval noemde, dat zou toch wel erg moeilijk zijn
geweest om dat af te gelasten.
Een verklaring voor haar onderschatting gaf ze door te stellen dat de variant die in China in Wuhan
problemen gaf inmiddels was gemuteerd, en dat deze mutatie een hogere R waarde had dan de
oorspronkelijke.
Koopmans deelde de landen in 3 groepen in, de landen die eliminatie nastreefden, de landen zoals
Nederland (met “demping”) en landen die het probleem ontkenden (zoals Brazilië, en – in het begin
- de VS en UK).
Was het beter geweest wanneer ook Nederland naar eliminatie had gestreefd? Ja, volgens Gommers
en Koopmans. Hoe ze dat dan zien binnen Europa kwam niet goed uit de verf vond ik.
Verder zal het lastig zijn preventie op de agenda te krijgen als straks de reguliere zorg alle aandacht
nodig heeft volgens Gommers. Ik ben daar zelf niet zo pessimistisch over, de landen die met SARS te
maken hebben gehad waren nu beter voorbereid.
Een onderwerp dat hierop aansluit kwam aan de orde in het blok 32-40 minuten, de ontwikkeling
van een “universeel” vaccin of pre-pandemisch vaccin.
Dat is dan wel beperkt tot een virus “familie”, Koopmans noemde corona virussen (MERS, SARS,
COVID-2 – en in de toekomst mogelijk COVID-3), influenza virussen, filovirussen (met oa ebola) en de
paramyxovirussen. Toevallig (?) allemaal RNA virussen.
Van influenza kennen we het pre-pandemisch vaccin dat was ontwikkeld voor de vogelgriep (H5)
maar werd ingezet voor de “Mexicaanse” griep (H3).
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Een deel van de antilichamen die worden gevormd na vaccinatie met de ontwikkelde corona vaccins
schijnt ook te werken voor SARS en MERS, en het zou natuurlijk mooi zijn als je iets kunt ontwikkelen
dat voor de corona familie werkt, en daarmee eventueel COVID-3 kunt voorkomen. Koopmans pleit
ervoor om hier (veel) geld voor vrij te maken.
In de podcast wordt ook besproken of het verstandig is in het buitenland op vakantie te gaan.
Gommers en Koopmans vinden van niet maar zien ook wel in dat het niet valt tegen te houden.
Hoewel, zijn de Nederlanders wel welkom?
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voor-de-rest-van-europa-is-nederland-nog-eenvieze-plek-zijn-we-straks-op-vakantie-wel-welkom~b458a38c/
Pak de besmettingscijfers van het ECDC erbij, het Europese RIVM, en in één klap is duidelijk waar de
‘vieze vlekken’ zitten: de gebieden met de hoogste besmettingsgraden in combinatie met een hoog
percentage positieve testen. Op 1: Zweden. Op 2: Litouwen. Op 3: Nederland.
Maar de cijfers dalen nu snel, over een paar weken kan het er helemaal anders uitzien.
In Frankrijk zijn er regio’s waar personeel van bedrijven voorrang krijgen als het gaat om vaccinatie.
Achtergrond is dat dit de economie stimuleert. Zo zal Benedicte binnenkort aan de beurt zijn. Ik
vroeg haar of dit invloed heeft of je wel of niet op het werk mag verschijnen, en wat er gebeurt als je
je niet wilt laten vaccineren:
It is not said yet (that we can come back if we are vaccinated).
It is an initiative from Saint Quentin en Yvelines to help the economy to start as early as possible. But
it is not something generalized. For example, in La Defense, where Jeroen is working, so far, they
have not done something similar…
The company can do nothing except encourage the vaccination.
But the operation has been very successful! They have far more applicants than what they expected…
Benedicte heeft ook voor Jeroen wat geregeld,
kennelijk zijn er ook in Frankrijk “prullenbak” sites
(maar dan met reserveringsmogelijkheid neem ik
aan). Jeroen schrijft:
Je mag zonder speciale reden inschrijven op doses
die niet gereserveerd zijn. Benedicte heeft maandag
de hele ochtend op de internet site gezeten die
aangeeft waar doses vrijkomen. Zo ben ik in Mantesla-Jolie geprikt. Op 25 km hier vandaan.
Het wordt voor ons in elk geval makkelijker om weer
eens een keer naar Frankrijk te gaan (of andersom)
De kleinkinderen zijn niet gevaccineerd en die discussie komt nu op gang zoals ook al bleek in mijn
vorig journaal (nog in de VS). In de Volkskrant een redelijk afgewogen verhaal
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/18/is-kinderen-inenten-een-goed-idee-a4043998
Er zijn voor- en tegenstanders (zoals altijd). Hier een voorstander
Intussen pleit Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, alvast
om kinderen ook in te enten tegen de ziekte.
Maar Patricia Bruining is niet overtuigd
„Je gaat gezonde kinderen niet vaccineren als het belang daarvan alléén bij anderen ligt, namelijk om
de volwassenen te beschermen. Die balans moet wel in evenwicht zijn.”
De Gezondheidsraad studeert nog steeds op de vraag van de Jonge om het Astra vaccin ook toe te
passen voor de groep van 50-60 jaar
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https://www.volkskrant.nl/wetenschap/nieuw-advies-gezondheidsraad-komt-waarschijnlijk-te-laatom-vijftigers-nog-met-astrazeneca-te-kunnen-vaccineren~b1dda1c0/
De Raad wil nog wachten op enkele rapportages. Zij (hij?) laat zich niet opjutten
Dat de vaccinatiecampagne inmiddels op stoom is, speelt volgens de woordvoerder geen rol in het
tempo van dit proces. ‘We zijn een wetenschappelijk instituut. Als we klaar zijn, zijn we klaar.’
De KNAW organiseert op 27 mei in de avond een zoom sessie met als onderwerp Coronavaccins en
trombose: risico’s in perspectief
https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/coronavaccin-entrombose?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN___210421_Agendaladder_mei)
Misschien kijkt de Gezondheidsraad mee. Ik heb ingeschreven.
De Lelystadse huisarts die zijn patiënten niet zelf wil inenten maar dat overlaat aan zijn assistente
(zoals de meeste huisartsen denk ik) is nog een verlicht man vergeleken met ene Frank Roodenburg
die zelfs weigert patiënten door te sturen
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/patient-op-odyssee-voor-coronavaccinatie-naweigering-huisarts~b64e2e70/
Wie zijn Facebook bijdrage leest weet genoeg (vergeet even de t’s en d’s)

Depopulatie had ik al wel eerder gehoord. Maar neus-swabs met Morgellons die op de
hersenbarrière achterblijven: dat had ik nog niet eerder langs zien komen.
https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/mtxt/Morgellons-disease.htm
Morgellons disease is een aandoening waarbij mensen denken dat er iets, meestal vezelachtige
structuren (fibers) onder de huid zit en door de huid naar buiten komt of probeert te komen.
……..
Morgellon disease is niet een echte ziekte, maar een psychose. Bij analyse van de foto's blijkt het te
gaan om vezels afkomstig van kleding, pluisjes, en klontjes talg. Toch bestaan er diverse websites
waarin het beeld als een echte aandoening wordt gepresenteerd. De patiënten die dit soort websites
bezoeken raken hierdoor nog meer overtuigd iets te hebben, dat door hun arts niet serieus wordt
genomen. Dit soort aandoeningen zou men ook internetziekten kunnen noemen of googlochondria.
Dat zo’n man nog BIG registratie heeft.
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Corona journaal 20-22 mei 2021
Het gaat nu hard naar beneden, alle cijfers die ertoe doen: ziekenhuisopnames inclusief ic, het
aantal besmettingen per dag, het percentage
positief getest.
Dat die daling niet alleen een kwestie is van
vaccineren blijkt uit dit plaatje, met daarbij 2
leeftijdsgroepen waar nog niet veel is
gevaccineerd, 20-29 en 40-49.
We zien hier het aantal besmettingen per
dag, per 100.000 inwoners.
“Vandaag”, rechts op de X as, is 22 mei.
Ik laat dit ook zien omdat hier mooi het
Koningsdag (26 april) effect naar voren komt.
Voor de groep 20-29 jaar is een daling te zien
tot en met 27 april, daarna volgt een flinke stijging tot 4 mei en daarna weer een daling. Terwijl de
“controlegroep” 40-49 gewoon door blijft dalen.
De gunstige cijfers zullen de druk op verdere versoepelingen gaan opvoeren. Er was toch al weinig
begrip, dat de ene sector wel “open” mag en de ander niet
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/17/waarom-de-sportscholen-wel-open-mogen-maar-derestaurants-niet-a4043830
Vooral het feit dat de sekswerkers wel aan de slag mogen maar musea niet leidt tot onbegrip. Maar
de seksbranche heeft het dan ook goed voor elkaar
De branche heeft sinds vorig jaar al een protocol liggen dat prostitutie veilig moet maken. Dat stelt
mondkapjes verplicht en bevat richtlijnen als: „Sekswerkers en klanten vermijden elkaars ‘vochtige
adem-zone’ door werkzaamheden daar op aan te passen.” De ruimte goed ventileren, dat staat er
nog niet.
Maar het RIVM legt in zijn richtlijnen nu wel meer nadruk op ventilatie, zoals geconstateerd door
meerdere van mijn. correspondenten
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding
Toegevoegd is, bij “hoe groter de afstand, hoe kleiner de kans op besmetting” :
Ook een goede luchtverversing draagt bij aan het voorkomen van verspreiding.
Dat leidt onder andere in de NRC tot een stuk
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/21/eindelijk-erkenning-een-aerosol-is-risicovola4044441?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrcwetensch&utm_content=&ut
m_term=20210522
Zo heeft, in de woorden van de Amsterdamse fysicus Daniel Bonn, ook dat „ene kleine Gallische
dorpje” dat „dapper standhield” tegen de aerosolenhypothese, zijn verzet gestaakt.
Het is overdreven te stellen dat het RIVM helemaal niets over ventileren heeft gezegd, denk
bijvoorbeeld over de scholen waar kinderen zaten te vernikkelen, en de activiteiten die vooral buiten
weer worden opgestart. Maar het was toch altijd een beetje met de voet op de rem, en die is er nu
af. Hoewel, hier is nog niets aangepast (zie bij “maatregelen om verspreiding te voorkomen”)
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Het handen wassen staat nog steeds op 1.
Van Huub een link naar het programma Pointer. Een speurtocht naar de trollen op het Internet die
desinformatie verspreiden over het corona virus, de maatregelen en de vaccinatie
https://www.npostart.nl/pointer-data/20-05-2021/KN_1726160
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Aardig te zien hoe anonieme personen op Facebook, Twitter enz. toch soms zijn te achterhalen, en
dat degenen die zijn opgespoord daar niet altijd blij mee zijn.
Het zijn mensen die de weg kwijt zijn, snel beïnvloedbaar, maar wel figuren die veel schade
veroorzaken. Toch heb ik met hen minder problemen dan met de mensen die beter zouden moeten
weten, zoals Pierre Capel die ook in deze uitzending wordt genoemd als bron voor de onzin
verhalen.
Aan de orde kwam hoe je nepnieuws kunt bestrijden. Een idee is om Facebook en collega’s ook
financieel aansprakelijk te stellen als er onzin informatie wordt verspreid.
Ook de baas van het RIVM werd gevraagd wat hij hieraan ging doen, aan het in diskrediet brengen
van zijn organisatie. Veel verder dan doorgaan op de huidige weg, “goed uitleggen waar we mee
bezig zijn” kwam hij niet.
Misschien goed als hij dit artikel leest verschenen in de Volkskrant, een verhaal van Margriet
Oostveen
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-een-leger-aan-medewerkers-communicatie-debelangrijkste-coronabrief-van-het-jaar-verprutste~b212c42b/
Het gaat over de lage vaccinatiegraad in achterstandswijken. In dit artikel een link naar een filmpje
waarin Jolanda van Dulken, taalambassadeur bij de Stichting Lezen en Schrijven uitlegt waarom de
uitnodigingsbrief voor de vaccinatie zo lastig te lezen is..
https://www.youtube.com/watch?v=O8jZAJZEIkE
In mijn journaal van 5-7 november had ik een link naar nu.nl dat nepnieuws tegenging
https://www.nu.nl/coronavirus/6038970/corona-nepnieuws-geen-bewijs-geplande-pandemiegenetische-modificatie.html?redirect=1
Ik hoopte dat dit werd bijgehouden maar dat is dus niet het geval.
Als onzin verhalen op Youtube met bijvoorbeeld Capel honderdduizenden keren bekeken wordt dan
moet daar krachtiger weerwoord op komen, in een taal die Jolanda van Dulken begrijpt.
Dus als Pierre Capel de vergelijking maakt van een mRNA vaccin met een plofkraak, stellen dat de
mRNA vaccins te vergelijken zijn met een normale geldopname, maar dat juist een corona infectie
een plofkraak is.
Of, bij opmerkingen dat het aantal vals-positief bij de PCR test zo hoog is, de vraag stellen hoe het
dan kan dat in de zomermaanden het aantal positief getest tot 0,6% gedaald was.
Huub stuurt mij een artikel over Jan Grandjean, topchirurg in Twente die in het nieuws kwam toen
hij met een collega de corona maatregelen kritiseerde, onder ander de 1,5 meter afstand
https://www.tubantia.nl/enschede/grondlegger-twentse-hartkliniek-jan-grandjean-stopt-bij-mstlaat-je-niet-leiden-door-angst-voormislukking~ae3cfb8e/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharin
g_web
Zijn ideeën over corona heeft hij niet bijgesteld. Ook een vaccin wil hij niet, de komende jaren. Voor
mij toch wel het voorbeeld van iemand die op een specifiek medisch terrein grote verdiensten heeft
gehad maar niet per se goede ideeën heeft voor bestrijden van een pandemie. Vorig jaar schreef hij
een brief naar van Dissel maar kreeg geen antwoord, en dat zit hem hoog
„Als je een collega-hoogleraar een serieuze brief met tal van feiten schrijft en je hoort daar helemaal
niets op terug… Dan vind ik dat, eh nou, hoe zal ik het zeggen....” ‘Onbeschoft’ ligt op z’n lippen,
maar hij zwijgt. „Nou ja, het valt me tegen.”
Tsja, van Dissel had vorig jaar wel wat anders te doen (en nu nog wel). Ik ken trouwens nog wel
iemand die een brief naar van Dissel heeft geschreven en daar ook geen antwoord op kreeg.
Hij zal een goede chirurg zijn geweest: Het is deels karakter. Deels misschien, omdat hij als
beginnend specialist een goede leermeester had, denkt de Enschedeër. Jan Nico Homan van der

163

Heide, werkelijk een pionier in de hartchirurgie. De uitvinder van onder andere de pacemaker en de
hart-longmachine.
Dit trof me omdat Homan van der Heide (nu 95 jaar) tot voor kort aan studenten medische techniek
op het Trefpunt Urk uitleg gaf over de hart-longmachine, zijn uitvinding. Zie (niet op zondag)
https://www.rd.nl/artikel/807608-pionier-in-de-hartchirurgie
Diverse keren heb ik al melding gemaakt van productieproblemen bij Emergent, de producent van
J&J in de VS (en Astra, maar die is inmiddels weggehaald). Het laatst 18-22 april 2021, met
vermelding van een vernietigend FD483. De NY Times is er verder ingedoken want het zou toch raar
zijn wanneer de FDA pas in april zou hebben begrepen dat het bij Emergent niet in orde is.
https://www.nytimes.com/2021/05/19/us/politics/emergent-vaccines.html
Het was al lang duidelijk dat de contaminatie geen incident was.
The chief executive of Emergent BioSolutions, whose Baltimore plant ruined millions of coronavirus
vaccine doses, disclosed for the first time on Wednesday that more than 100 million doses of Johnson
& Johnson’s vaccine are now on hold as regulators check them for possible contamination.
Omdat het J&J vaccin maar 1 keer hoeft ter worden toegediend is dit vergelijkbaar met 200 miljoen
doses Pfizer. Gezien de geconstateerde afwijkingen in de productie is het de vraag of deze doses ooit
nog vrijgegeven worden
Ook Nederland speelt nog een rol bij het contaminatieprobleem waarmee alles begonnen is
Mr. Kramer initially testified that contamination of the Johnson & Johnson doses “was identified
through our quality control procedures and checks and balances.” But under questioning, he
acknowledged that a Johnson & Johnson lab in the Netherlands had picked up the problem.
Astra, J&J maar ook het sputnik vaccin, alle 3 op basis van adeno virussen hebben het lastig. Over die
laatste heeft Maarten Keulemans een verhaal geschreven.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoekers-resultaten-spoetnikvaccin-vol-schijnbarefouten-en-cijfermatige-inconsistenties~bb309929/
Bucci, waar ik al eerder over berichtte, begint de luis in de pels van het Sputnik vaccin te worden.
Ditmaal samen met 9 wetenschappers waaronder 3 uit Nederland.
Verstopt in de Russische studie vonden de wetenschappers allerlei barstjes. Zo lijkt het vaccin voor
alle leeftijden net zo effectief, terwijl de onzekerheidsmarges zeer ruim zijn. Nogal verdacht, omdat
het zoiets is als met een blinddoek om steeds precies in de roos schieten. Ook wijzen de critici erop
dat er 14 duizend onderzoeksdeelnemers wel zijn aangemeld, maar vervolgens om onduidelijke reden
niet meededen aan de vaccintests zelf.
Al wat langer speelt het gevecht tussen de Braziliaanse inspectie (Anvisa) en Rusland over het
Sputnik vaccin. In tegenstelling tot de meeste nadere landen komen de Brazilianen “on site” kijken
naar productie en kwaliteitscontrole. En dat liep niet naar genoegen.
https://www.sciencemag.org/news/2021/04/russias-covid-19-vaccine-safe-brazils-veto-sputnik-vsparks-lawsuit-threat-and
Het gaat met name om de vraag of het acceptabel is dat er in het vaccin nog virus is dat zich kan
vermenigvuldigen. Helemaal duidelijk is het probleem mij niet, volgens de Russische eis zou dat
minder dan 5000 virussen per dosis moeten zijn, de batches die zijn bekeken zouden “minder dan
100” hebben. Wat dus ruim binnen de eis is.
Nu kun je twisten over het feit of het acceptabel is dat er überhaupt virus in zit dat zich kan
vermenigvuldigen. Maar wanneer je de documentatie krijgt, van tevoren bekijkt en dan gaat
inspecteren dan is het wat vreemd om een probleem te maken van een uitslag die zo ruim binnen
een eis valt. Het zou kunnen dat de inspecteurs die de inspectie in Rusland deden, niet op de hoogte
waren van het registratiedossier. Iets wat meer regel dan uitzondering is, niet alleen bij Anvisa, zo is
mijn ervaring (die wel gedateerd begint te worden)
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Corona journaal 23-25 mei 2021
De Washington Post komt met een verhaal dat meer geloofwaardigheid verleent aan de theorie dat
het corona-virus uit het BSL-4 lab van Wuhan komt.
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/05/25/timeline-how-wuhan-lab-leak-theorysuddenly-became-credible/
De meest opvallende mededeling vond ik deze
The Australian newspaper reports: “Wuhan Institute of Virology researchers working on coronaviruses were hospitalized with symptoms consistent with covid-19 in early November 2019 in what
U.S. officials suspect could have been the first cluster.”
De Australische bron (van 22 maart dit jaar) kon ik niet openen. Maar als dit bericht op waarheid
berust dan is dat een sterk punt dat dit virus uit het lab afkomstig is. Ik heb gezocht naar het WHO
rapport waar ook Marion Koopmans heeft meegewerkt, het is te vinden op de WHO website
https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2china-part
In het rapport wordt op pag 118-119 aandacht gegeven aan de laboratorium route. Bij “tegen” is een
belangrijk argument dat er juist geen gezondheidsklachten waren in de weken vóór december 2019.
The three laboratories in Wuhan working with either CoVs diagnostics and/or CoVs isolation and
vaccine development all had high quality biosafety level (BSL3 or 4) facilities that were wellmanaged, with a staff health monitoring programme with no reporting of COVID-19 compatible
respiratory illness during the weeks/months prior to December 2019, and no serological evidence of
infection in workers through SARS-CoV-2-specific serology-screening.
Als het Australische bericht juist is – wat komt na het WHO rapport – dan is dat explosief nieuws.
Dalende cijfers in besmettingen en ziekenhuisopnames maken versoepelingen mogelijk, maar hoe
snel?
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/21/de-cijfers-zijn-goed-maar-versoepelen-blijft-riskanta4044519
Aan het eind van het artikel wordt een samenvatting gegeven
Ja, er is reden voor optimisme. Het laagste aantal IC-opnames in maanden, geen oversterfte, minder
positieve tests, een op stoom gekomen vaccinatiecampagne. En tegelijk, benadrukt hoogleraar
moleculaire epidemiologie Marc Bonten, is de onzekerheid groot, van het effect van besmettelijker
varianten tot het deels heropenen van de samenleving.
Er staat ook een grafiek in dat een verband legt tussen vaccinatie-graad en besmettingscijfers.
Voor Israel, UK en VS een heel positief beeld, en ook
wel voor Nederland, maar er zijn ook opvallende
uitzonderingen.
In de Volkskrant wordt ingegaan waarom in sommige
landen ondanks vaccinatie het aantal besmettingen
toch toeneemt
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-viruslaait-weer-op-in-sommige-van-de-best-gevaccineerdelanden-waarom~be3b64d0/
Te snelle heropening en nieuwe varianten zijn
misschien een punt maar opvallend is wel dat alle
landen die hiermee te maken krijgen voor een groot
deel de Chinese vaccins gebruiken.
Volgens dit artikel in The Guardian, gestuurd door Niek zijn de vaccins van Pfizer en Astra effectief
tegen de nieuwste varianten, inclusief de Indiase
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https://www.theguardian.com/world/2021/may/22/pfizer-and-astrazeneca-highly-effective-againstindia-covid-variant
The analysis, carried out between 5 April and 16 May, found the Pfizer vaccine was 88% effective
against symptomatic disease from the India variant two weeks after a second dose, compared with
93% effectiveness against the Kent strain. For its part, the AstraZeneca jab was 60% effective,
compared with 66% against the Kent variant over the same period.
Voor ziekenhuisopnames worden nog betere resultaten verwacht.
Maar na een eerste toediening is het beeld toch niet zo positief
It was also found that both vaccines were 33% effective against symptomatic disease caused by the
India variant, three weeks after the first dose. This compared with about 50% effectiveness against
the Kent variant
Vandaar de roep in de UK om de tijd tussen eerste en tweede vaccinatie te verkorten.
Zou interessant zijn te zien hoe de ziekenhuisopnames gaan in landen die een hoge vaccinatiegraad
hebben, en toch stijgende besmettingscijfers.
Met zo’n sterke lijn naar beneden, en met verder nog opvoeren van het vaccinatietempo lijkt mij dat
versoepelingen nog sneller kunnen worden doorgevoerd dan nu het plan is. Het OMT heeft al laten
weten tegen te zijn. Maar bij de vorige versoepelingen nam het kabinet dat besluit ook al tegen het
voorstel van het OMT in.
Alle aandacht ging uit naar de koerswijziging van het RIVM ten aanzien van aërosolen, maar
tegelijkertijd heeft het RIVM de inschatting verlaagd van de bijdrage aan besmettingen door
contactoppervlak. Dit is opgemerkt door Maarten Keulemans
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/we-hebben-onze-handen-misschien-voor-niets-stukgewassen-maar-niemand-die-het-hardop-zegt~bfb947d8/
De CDC was het RIVM hierin al een tijd voorgegaan.
Niet dat handenwassen nu overbodig is natuurlijk, het behoort tot de normale hygiëne maatregelen.
Keulemans noemt Semmelweis, die wordt gezien als grondlegger van moderne hygiënemethoden,
midden 19de eeuw (tegen kraamvrouwenkoorts). Zie
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis
Het duurde toen trouwens wel lang voordat iedereen overtuigd was, zo blijkt uit dit Wikipedia
verhaal: pas toen Pasteur met zijn microben kwam. Maar toen was Semmelweis al overleden.
Scherpere hygiëne maatregelen zijn dan misschien niet zo effectief voor de corona- en influenza
virussen, maar in elk geval scheelt het wel voor bijvoorbeeld de entero virussen:
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-3394_article
Als je geschoren wordt moet je stil blijven zitten, dat kwam bij me boven toen ik hoorde van de
Franse prof Didier Raoult die met een ondeugdelijke studie hydroxychloroquin promootte. Hij kent
kennelijk niet dit spreekwoord want het kan haast niet anders of zijn juridische actie tegen de
Nederlandse Elisabeth Bik gaat zich tegen hem keren. In diverse media wordt hier melding van
gemaakt. Van meerdere kanten kreeg ik dit artikel uit The Guardian
https://www.theguardian.com/science/2021/may/22/world-expert-in-scientific-misconduct-faceslegal-action-for-challenging-integrity-of-hydroxychloroquine-study
Bik krijgt steun van een Frans-Australische onderzoeker
He and other international scientists have published an open letter calling for the attacks on Bik to
stop and for the scientific community to support her and other whistleblowers. As of Saturday it had
more than 500 signatories.
En ook de NRC besteedt aandacht aan de rechtszaak die is aangespannen tegen Bik
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/22/honderden-wetenschappers-spreken-steun-uit-voornederlandse-microbioloog-a4044551
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In de open brief die internationale wetenschappers deze week publiceerden, staat dat ze het oneens
zijn met de aanklacht die Raoult bij de Franse rechtbank heeft ingediend. Ze noemen het
fraudespeurwerk van Bik essentieel voor ethisch en reproduceerbaar onderzoek „maar ze loopt
hierdoor ook een persoonlijk risico als klokkenluider”. Als iemand kritiek heeft op de integriteit van
een onderzoek, dient deze volgens de ondertekenaars te worden weerlegd met wetenschappelijk
bewijs en niet door aanvallen op iemands uiterlijk, karakter of persoon.
Rosanne Hertzberger neemt het op voor Sywert van Lienden die ervan wordt beschuldigd te hebben
verdiend aan o.a. mondkapjes die hij verkocht aan de Nederlandse Staat. Niet zozeer dat hij eraan
heeft verdiend, maar weer dat hij gezegd had dat hij er juist niet aan zou verdienen wordt hem
aangerekend.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/22/klagen-weet-je-nog-dat-er-te-weinig-tests-waren-a4044503
Ik heb zelf die discussie niet gevolgd, maar het is wel goed om nog even terug te kijken hoe hoog de
nood was. Het was wild west
Uit het AD over een Franse levering: „Op de ochtend van verzending boden de Amerikanen op het
vliegveld cash geld voor die Franse bestelling. Het vliegtuig vol mondkapjes dat eigenlijk naar
Frankrijk zou moeten gaan, vloog daarna direct naar de Verenigde Staten.”
Dit is het slot
Er zijn nu te veel tests, te veel mondkapjes en straks klagen we dat er te veel vaccins zijn. But
remember the days. Laten we mild zijn.
De Twentse topchirurg die voorlopig geen vaccin wil en tegen de 1,5 meter is, promoot wel vitamine
D.
In mijn journaal van 7-9 maart 2021 heb ik een rapport van de Gezondheidsraad genoemd, waarin
wordt gesteld dat geen goede conclusie kan worden getrokken of vitamine D een belangrijke rol
speelt bij voorkomen van corona. Dit door het ontbreken van goede klinische studies.
Een stuk van Science Media Centre had ik al een tijdje laten liggen maar komt nu toch. Het gaat om
een heel grote observationele studie in de BMJ, dat ook door de Gezondheidsraad is genoemd, dat,
op zijn gunstigst beoordeeld, een heel gering positief resultaat geeft. Maar alleen een “randomised
trial” kan uitsluitsel geven. Maar die gaat er niet komen:
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-supplements-and-therisk-of-testing-positive-for-sars-cov-2/
So a trial to compare the infection rate in people who do and do not take supplements would have to
be very large indeed, given that this study has indicated that the reductions in infection from using
supplements are not likely to be very large, and given that you would need reasonable substantial
numbers to become infected to estimate the size of the reduction properly. So I wouldn’t expect to
see clear results from randomised controlled trials of these or other supplements any time soon, if
ever.”
NB: een goede vitamine D bloedspiegel is natuurlijk nuttig en nodig, maar de adviezen van het
voedingscentrum zijn goed genoeg, ook in tijden van de corona
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamine-d.aspx)
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Corona journaal 26-28 mei 2021
Het einde van de lockdown, noemde Mark Rutte op de persconferentie de versoepelingen die
volgende week zaterdag ingaan.
En al zullen de kermisexploitanten het er niet mee eens zijn, er kan wel weer veel meer.
Ik heb gekeken of behalve handenwassen 1,5 meter en thuisblijven bij klachten ook de ventilatie
werd genoemd maar dat was toch niet zo. Handenwassen was nu wel op plaats 2, na de 1,5 meter.
Het vaccineren gaat voorspoedig maar dat Janssen nu 2 miljoen spuiten niet levert betekent toch dat
pas half juli iedereen die dat wil in elk geval 1 injectie heeft gehad.
Klinkt gek maar ik hoop dat het niet eerder is. Half juli is gebaseerd op een vaccinatiepercentage van
85%. Dat zou heel mooi zijn, bij een lager percentage is dat eerder bereikt.
Het RIVM houdt bij hoe het met die bereidheid is, in de tijd en per leeftijdsgroep, verschillen tussen
de vaccins en de informatiebronnen die voor- en tegenstanders gebruiken.
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/vaccinatiebereidheid
De blogs van André Weel in Medisch Contact heb ik al wel eens genoemd. Bij zijn laatste blog blijkt
André te zijn geïnspireerd door mijn verhaal van de huisarts in Haarlem die zijn patiënten niet wil
vaccineren en gelooft in morgellons
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/-een-spindoctor-met-bigregistratie.htm
Een mooie vondst om deze dokter te relateren aan de term “spindoctor”. Zo begint André
De spindoctor zorgt ervoor dat zijn baas zich zo positief mogelijk in de media presenteert. Hij geeft
een positieve draai aan slecht nieuws. En daar hebben we de sleutel tot dit rare woord. Spinnen is
draaien. Draaien van vezeltjes tot een draad
De vezels duiken aan het eind weer op:
Morgellons zijn vezelachtige structuren zoals pluisjes van kleding of korreltjes talg. Lijders aan deze
ziekte denken dat die morgellons als beestjes door de huid naar buiten kruipen.
Wat doe je als je in een klinische studie zit, van CureVac, en je weet niet of je placebo hebt gehad of
het middel. Dit dilemma komt aan de orde in een verhaal in Science dat Gerard van Doornum mij
stuurde
https://www.sciencemag.org/news/2021/05/i-m-subject-nl002-0060-and-i-m-dropping-out-mycovid-19-vaccine-trial
De schrijver van het artikel gaat op onderzoek uit hoe andere bedrijven hiermee omgaan. Zo
bijvoorbeeld
Interim data from a study in the United Kingdom in late January showed Novavax’s shot had 89%
efficacy, and on 5 April, the company announced that both the U.K and U.S.-Mexican studies would
switch to a “crossover design,” meaning all participants would be offered two more shots. Those who
first received a placebo would now receive the vaccine, and vice versa, but everybody would remain
blinded. For participants, the advantage is that they know they’re all protected; for the company, it’s
a way to keep more people in the trial, allowing it, for example, to do better studies of duration of
immunity and of the responses that correlate with protection.
Nadeel is wel dat je de bijwerkingen op lange termijn moeilijker uit de studie kunt vaststellen. Maar
als er echt wat aan de hand is dan komt dat wel boven water, zoals we hebben gezien met de
trombose bij Astra.
CureVac heeft geen aanpak zoals bij Novavax, waarschijnlijk kunnen ze nog geen conclusies trekken
uit de studies (te weinig besmettingen - hopelijk alleen bij de placebo’s). De schrijver van het artikel
heeft zijn gegevens opgevraagd, hij had de placebo en gaat nu voor een “echt” vaccin.
Frits Abrahams denkt alvast aan de corona vrije samenleving die ons straks staat te wachten.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/26/alles-komt-weer-terug-a4044816
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Waar ik normaal gesproken een enkele zin aanhaal, valt dat dat bij dit stuk niet mee. Het is een
aaneenschakeling van ellende, in één zin van ca 500 woorden. Ik knip er maar wat uit
het eindeloze wachten in files op weg naar werk of afspraak, de ergernis van de onvindbare
parkeerplek, volle bioscopen en theaters waar op het laatste moment een langer en breder iemand
pal vóór je komt zitten en waar een vochtige hoester royaal zijn verkoudheidsvirus in je nek plant,
uitpuilende voetbalstadions waar je knie aan knie zit met een PVV’er en een verdacht veel op Gerard
Cox lijkende Feyenoord-supporter, uitverkochte concertzalen waar voornoemde bioscoophoester nu
de concentratie van de meesterpianist probeert te verstoren, drukke musea waar je klem komt te
staan tussen een gillende schoolklas en een groep half dove senioren die doen alsof ze naar hun te
luid pratende gids luisteren,
Als het aan het OMT ligt komt dat er in elk geval in de herfst nog niet van
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/omt-ook-in-najaar-blijven-coronaregels-waarschijnlijk-vankracht~ba618442/
Zelfs als tegen die tijd driekwart van de bevolking is ingeënt, zal het reproductiegetal van het virus
maar net onder de 1 blijven, berekenen de experts, de kritieke grens tussen groei en afname van de
epidemie. Dat betekent dat het kantje boord wordt of er in het najaar niet alsnog een nieuwe
coronagolf komt. ‘Dat suggereert dat naast het huidige vaccinatieprogramma (aanvullende)
basismaatregelen nodig zullen blijven’, aldus het OMT.
Hier het advies van het OMT (PDF downloaden).
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D19431&did=2021D19431
Dit staat o.a. in het advies
De conclusie is dat in een optimistische situatie met een homogene en hoge vaccinatiegraad (75%)
het reproductiegetal in de komende winter net onder de 1 kan blijven
Volgt een serie mitsen en maren, zoals lastige varianten waartegen het vaccin onvoldoende werkt.
Die hoge vaccinatiegraad zal wel gehaald worden, de Jonge hoopt dus op 85% maar dat die
homogeen zal zijn dat kunnen we wel vergeten denk ik. Er zullen lokaal uitbraken zijn maar dat zal
dan toch niet leiden tot landelijke maatregelen. Met deze disclaimer van het OMT
De prognoses op de langere termijn zijn onzeker en zullen regelmatig geactualiseerd worden
Het advies van het OMT aan de 2de Kamer gaat vooral over het “Digital Green Certificate” waarover
nu wordt onderhandeld in EU verband. Landen worden ingedeeld in laag-hoog-en zeer hoog risicoland.
Zoals de situatie er nu voor staat is Nederland een zeer hoog risico-land
Het OMT advies betreft de grijze vakken.
Reizigers die uit een (zeer) hoog risico-gebied
komen, maar die kunnen aantonen dat ze een
volledige vaccinatie hebben gehad hoeven niet in
quarantaine. (Ben wel benieuwd of dat ook voor
bijvoorbeeld het Chinese vaccin geldt).
Wie kan aantonen al een infectie te hebben
doorgemaakt hoeft ook niet in quarantaine. Dit toon
je aan door een positieve PCR test, niet ouder dan 6
maanden, en niet later dan na 12 dagen (want dan
word je nog infectieus geacht).
Om dit staatje goed te kunnen lezen moet je wel weer afkortingen als NAAT en VOC kennen.
NAAT staat voor Nucleic Acid Amplification Test, hiermee wordt virus RNA dus vermenigvuldigd,
zoals de PCR test doet, is daarmee gevoeliger dan de antigeen (snel) tests. Vandaar dat je met de
NAAT test 72 uur respijt hebt en voor de antigeen test maar 24 uur.
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VOC staat voor Variant Of Concern, en betekent dus dat ook al is het aantal besmettingen in een
land laag, dit land toch als zeer hoog risico moet worden beschouwd (zoals de UK nu).
Bepalend verder voor de risico-indeling is het aantal besmettingen, wat niet zo betrouwbaar is
omdat niet iedereen zich laat testen. Daarom is ook het percentage positief getesten belangrijk,
onder de 4% is het laag risico. We zitten nu op ruim 8%, dat is al een stuk lager dan een paar weken
geleden. In de zomer was het laagste 0,6%, een getal dat ik graag gebruik om aan te geven dat het
aantal vals positieven bij de PCR test heel laag is.
Wie volledig gevaccineerd is hoeft geen testuitslag te laten zien bij vertrek. Er was discussie of die
test gratis is, Bram Hahn van de Volkskrant vond van niet. Maar hij is van gedachten veranderd
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/05/waarom-pcr-tests-toch-gratis-moeten-worden826451/
Als je een gratis vaccinatie kan krijgen is het wat raar als een test gratis is, tenzij je niet in staat bent
geweest die vaccinatie te krijgen.
Maar door een beslissing op Europees niveau zijn de kaarten volledig anders komen te liggen. De
Jonge verklaarde woensdag ineens dat de EU-lidstaten waarschijnlijk gaan afspreken dat burgers
volledig gevaccineerd moeten zijn om in aanmerking te komen voor een digital green certificate: een
digitaal certificaat waarmee je groen licht krijgt om te reizen. Dat houdt in: twee prikken van Pfizer,
Moderna of AstraZeneca, één prik van Janssen, of een doorgemaakte corona-infectie in het
afgelopen half jaar, plus een vaccinatie.
Jep de Bie stuurde me een artikel uit de Financial Times, dat weer teruggreep op een Duits
onderzoek. Ik kon er niet veel van maken, maar in de NRC zie ik nu ditzelfde onderzoek genoemd.
Het gaat om het mechanisme dat de zeldzame sinustrombose van Astra, en in mindere mate dat van
J&J kan verklaren
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/27/duitse-onderzoekers-oorzaak-zeldzame-trombose-navaccinatie-gevonden-a4045134
Het blijft lastig, er komt het begrip “splicing” voorbij, kennelijk een bekend begrip want er is heel wat
van op internet te vinden, zoals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Splicing
Maar het gaat mij nu even te ver, misschien dat Porsius in zijn Corona onder de loep er over gaat
schrijven
Peter Toll stuurt een link met als onderwerp sotrovimab dat een “emergency use” goedkeuring heeft
gekregen van de FDA.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fdaauthorizes-additional-monoclonal-antibody-treatment-covid-19
Het is (weer) een “mab”: monoclonal antibody, vergelijkbaar met Regeneron.
En wat we ook vaker hebben gezien, een gigant (GSK) die een leuke ontwikkeling van een klein
bedrijf heeft opgepikt (Vir Biotechnology, nooit van gehoord).
Goedkeuring door de EMA zal ook wel niet lang op zich laten wachten
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-sotrovimab-vir-7831-treating-covid19
Dit middel moet in een vroege fase van een besmetting worden toegepast, bij patiënten die al in een
ziekenhuis zijn opgenomen kan het averechts werken.
Het zal zeker een duur middel worden, en zal dan vooral ingezet worden voor degenen waarbij
vaccins minder goed aanslaan (ik denk daarbij aan bijvoorbeeld zij die een niertransplantatie hebben
ondergaan).
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Corona journaal 29 mei 2021
Op 27 mei organiseerde de KNAW de zoom sessie Coronavaccins en trombose. Risico’s in perspectief.
Bijna 2 uur heb ik hiernaar gekeken, en is inmiddels in zijn geheel ook op Youtube te zien.
https://www.youtube.com/watch?v=SrO_wXw8Fck
Ik weet maar weinig van verschillen tussen arteriële en veneuze trombose, en ook de slagaders en
aders in de hersenen, allemaal geen bekend terrein. En dan heb ik het nog maar niet over de
bloedstolling. Toch was deze sessie redelijk te volgen voor mij en daarom heb ik het ook die bijna 2
uur uitgezeten. Ik heb hier en daar wat screenshots genomen, en die laat ik hierbij zien, bij wat me
bij is gebleven bij de presentaties.
Als eerste was de beurt aan Marcel Levi.
Ik dacht dat hij als medisch directeur van enkele grote Londense ziekenhuizen wel wat anders te
doen had dan wetenschappelijke publicaties te schrijven, maar toch heeft hij kans gezien om enkele
belangrijke te publiceren (met mede-auteurs).
Hij begon met noemen van een vroege Chinese publicatie, waarbij opviel dat het gehalte D-dimeer
in het bloed was verhoogd. Waarbij er een relatie was tussen ernst van de infectie en concentratie.
Op zoek wat D-dimeer is vond ik dat D-dimeer een afbraak product is van een bloedstolsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/D-dimeer
Inmiddels is natuurlijk veel meer bekend welke belangrijke rol trombose speelt bij een corona
infectie, en Levi toonde dit plaatje

De rest van zijn verhaal ging over de eerste patiënt met de Astra bijwerking in één van zijn klinieken,
wat leidde tot een vroege publicatie. Niet de eerste, een Duits onderzoeker was hem voor, maar
omdat deze publicatie in het Duits was kreeg deze niet zo de aandacht. Je had mogen verwachten
dat de UK de eerste zou zijn omdat daar Astra massaal en vroeg is ingezet. Toch misschien
terughoudendheid om de Astra campagne niet in gevaar te brengen.
Wat al wel algemeen bekend is, is dat de sinus trombose,
de bijwerking van Astra absoluut niet vergeleken kan
worden met de trombose veroorzaakt door corona.
Kenmerkend is dat deze sinustrombose met een tekort aan
bloedplaatjes gepaard gaat, vandaar de naam VITTS (zie
conclusie hiernaast)
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Vervolgens was het de beurt aan Frits Rosendaal om de sinustrombose te vergelijken met andere
risico’s. Een wat vreemde volgorde van sprekers, ik zou Jonathan Coutinho als tweede hebben
genomen. Daarom eerst Coutinho.
Er zijn heel wat typen trombose, te verdelen in 2 groepen, slagaders (arterieel) en aders (veneus).
Zie afbeelding links, zelfde plaatje rechts maar dan met de incidentie. Een heel dun lijntje voor de
centrale sinustrombose, in werkelijkheid zou het lijntje nog dunner moeten zijn.

De sinus ken ik van sinusitis, maar het is ook het “afvoersysteem” van het bloed uit de hersenen

Coutinho heeft gekeken naar de “normale” sinustrombose vergeleken met de VITT, en een
belangrijk verschil is het lage aantal bloedplaatjes bij VITT. Verder is de prognose bij VITT veel
slechter.
Om de vergelijking te naken kreeg Coutinho de beschikking over de EMA gegevens van de personen
die VITT hebben gekregen. Hij was niet onder de indruk van de kwaliteit van de aangeleverde data.
Datzelfde noemde Frits Rosendaal die daar nog wat nader op inging. Als voorbeeld hoe het wel kan
noemde hij de Noordelijke landen. Deze landen kennen veel minder privacy restricties zodat veel
beter medische dossiers doorgelicht kunnen worden, en met 280.000 personen ingeënt met Astra
komt dan betere informatie beschikbaar dan met de miljoenen die in de EU zijn ingeënt. Ook in
Nederland is het LAREB afhankelijk van de meldingsbereidheid van met name artsen. En die is niet zo
groot weet ik uit ervaring.
Een belangrijk deel van de presentatie van Rosendaal
ging over de vergelijking van het risico dat je loopt met
het Astra vaccin met andere risico’s. Hij begon met een
paar uitspraken. De laatste, daar houdt hij zich aan vast.
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Hier zijn een paar risico’s

Het uitstel van de Astra vaccinatie heeft zeker doden gekost, dit artikel in het NTvG heeft veel
publiciteit gehad

Interessant vond ik dat de laatste auteur Ira Helsloot is. Ik ken hem alleen van het relativeren van de
corona pandemie, zelfs op een wijze die karikaturaal te noemen is. En dan nu uitrekenen hoe
schadelijk het is om een week te pauzeren met Astra.

De laatste presentatie was van Jenneke Leentjens, internist van het Radboud UMC
Zij ging in op de behandeling van trombose bij corona patiënten, zij behandelde niet de vaccin
geïnduceerde trombose door vaccins.
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Corona journaal 30 mei – 1 juni 2021
Zondagavond een mooie documentaire van Sunny Bergman (“Samenzwevers”).
https://www.npostart.nl/2doc-kort/30-05-2021/VPWON_1331817
In de NRC een recensie van deze documentaire https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/31/zwevendrichting-willem-engel-in-een-aardbeienkostuum-a4045484
Bergman vroeg zich af waarom zoveel mensen met belangstelling voor new age zich ontwikkelden
tot coronasceptici, complottheoretici en aanhangers van Forum voor Democratie ……..De
argumenten klonteren samen rond de intuïtie dat de coronamaatregelen „niet goed voelen” en het
vermoeden dat een elite een groot plan ten uitvoer brengt: „Het is galactisch, grote machten
proberen ons bang te maken.” Een enkeling meent dat Thierry Baudet een man moet zijn die goed
voor zijn ziel zorgt omdat hij graag piano speelt. Als Bergman opwerpt dat veel mensen sterven aan
corona, wordt ze gecorrigeerd: „Ze sterven mét corona.”
Het waren niet alleen maar superzwevers en aanhangers van Forum, er zaten ook wel genuanceerde
reacties in en ook overtuigde tegenstanders. Bij die laatste categorie ook Roel van Duijn. Roel heeft
een macrobiotische reputatie maar door hem is wel de eerste macrobioot veroordeeld
https://www.kwakzalverij.nl/behandelwijzen/voeding/macrobioot-adelbert-nelissen-overleden/
Na de film van Bergman keken we naar een documentaire over de Markerwadden. Het heeft niets
met corona te maken, de Markerwadden, of het zou moeten zijn dat ook de vaardiensten vanuit
Lelystad naar de Markerwadden last hadden van de coronamaatregelen. Zo ging de tocht die zwager
Bart had georganiseerd vorig jaar helaas niet door. Hier is de documentaire nog te zien,
https://www.npostart.nl/marker-wadden/30-05-2021/BV_101405905
Voor ons bijzonder omdat op de luchtfoto ons flatgebouw (oplevering appartement: 15 juni, adres
Saerdam 51 Lelystad) nog alleen maar als bouwterrein te zien was

De Markerwadden (en ook Lelystad) zijn vaag te zien, het is ook maar een foto van het scherm. De
cirkelvormige haven (Batavia Haven) wordt ons uitzicht. Dinsdag 1 juni hadden we een
vooroplevering, dus ook nog een foto van ons toekomstig uitzicht.
Behalve de film van Bergman is ook die van de Markerwadden in de NRC gerecenseerd
Geestig is het moment waarop de eerste dagjesmensen aanmeren. Voiceover Gijs Scholten van
Aschat signaleert het als de verschijning van een willekeurige nieuwe soort: baardmannetje,
nonnetje, natuurliefhebber. Voorzichtig stappen de nieuwelingen over het land, waar de
moerasandijvie inmiddels gezelschap heeft gekregen van een keur aan plantensoorten. Voor je het
weet groeien er aardbeien.
Voor die aardbei moet je wel de film van Bergman hebben gezien.
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Dat 666 iets met duivels te maken heeft (Openbaring) wist ik niet. Wat Ionica Smeets hierover
schrijft is voor mij dan weer een openbaring
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/je-kunt-eigenlijk-elke-naam-wel-naar-het-getal-van-deduivel-rekenen-ionica-smeets-daar-zijn-de-drie-zessen-alweer~b177f91e/
‘Corona = 666’ had iemand tussen de regenbuien door met krijt op de stoep geschreven. De
bijbehorende som leek bijna een vrolijke hinkelbaan. De letters waren omgezet naar cijfers, volgens
hun positie in het alfabet. Dus c = 3, o = 15, r = 18, o =15, n = 14 en a =1. En 3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1
= 66. Daarbij heeft corona zes letters, die zet je voor 66 en zo kom je op 666.
Het wordt mij niet echt duidelijk, die relatie tussen 666 en de duivel. Dit levert meer op
https://visie.eo.nl/artikel/2013/10/wat-is-de-betekenis-van-666
Maar wat betekent dat? 7 staat bij de Joden voor volmaaktheid. De week heeft bijvoorbeeld zeven
dagen en elke zeven jaar moet je een ‘sabbatical’ houden. 6 is bijna 7, maar net niet: imperfectie dus.
In 6 dagen werd de wereld gemaakt, maar daarna rustte God pas, en die rust mist dat getal. Je kunt
concluderen dat 6 ‘bijna goddelijk’ betekent. Voor moderne mensen is het misschien abracadabra,
maar in de oudheid hadden getallen een magische lading.
Terug naar Ionica die laat zien hoe je Joe Biden tot duivelse proporties kunt terugbrengen
Volgens sommige mensen kun je aan de naam van Joe Biden zien dat hij een vermomming van de
duivel is. Zet de o aan de linkerkant tegen de J: een omgekeerde zes. Daarna komt de e, dat is
natuurlijk ook een omgekeerde zes. En de B van Biden hadden we hierboven al behandeld, dat is
vanzelfsprekend ook een verborgen zes. Kortom Joe Biden = 666-iden en iden staat voor identiteit. Er
is werkelijk geen speld tussen te krijgen.
Maarten Keulemans brengt verslag uit in “zijn” krant van een discussie met publicist Ab Gietelink
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/11-519-mensen-overleden-kort-na-vaccinatie-het-venijnschuilt-natuurlijk-in-dat-woordje-na~b2c7bede/
Het is verschenen in Argus, wat een tweewekelijkse uitgave blijkt te zijn. Een sympathieke uitgave,
volgens Keulemans maar ik kan er niet nog een blad bij hebben. De discussie kon ik niet vinden op de
Argus website maar uit wat Keulemans schrijft in de Volkskrant is wel af te leiden deze gegaan is.
De discussie gaat over het aantal mensen dat overlijdt na een vaccinatie. De EMA cijfers worden
gekaapt door websites zoals deze
https://purplechicken.nl/vaccinatiedoden-in-europa/
Het venijn schuilt, natuurlijk, in dat woordje ‘na’, lees ik in een uitleg die EudraVigilance nogal
onhandig op een heel andere plek op zijn website heeft staan. Het bijwerkingencentrum registreert
immers wat er na zo’n prik gebeurt, doordat mensen zelf meldingen doen en doordat groepen
mensen expliciet worden bevraagd. Daarbij komen ook zaken aan het licht die op het oog weinig met
bijwerkingen te maken hebben: twee personen werden na vaccinatie gebeten door een hond, één
Europeaan werd kort na zijn Pfizerprik doodgeschoten.
Keulemans geeft een link naar een filmpje van Gietelink op café Weltschmerz. Ik geef maar geen link,
het is te erg, met bijvoorbeeld de vergelijking van het vaccinatiepaspoort met een virologische nietjood verklaring.
Gietelink noemt een aantal “deskundigen” die niet gehoord worden door de MSM (Main Stream
Media), merendeels bekende (beruchte) namen zoals van Wolferen, Capel, Schetters en Engel.
Nieuw voor mij is Kees van der Pijl, zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_der_Pijl
Van der Pijl is verscheidene malen in het nieuws gekomen vanwege zijn controversiële visie over
onder andere MH17, de coronapandemie en 9/11.[1]Over de aanslagen op 11 september 2001
claimde hij in 2019 dat deze tot stand waren gekomen dankzij de hulp van "zionisten in de
Amerikaanse regering".[6] De Universiteit van Sussex eiste een openbaar excuus van Van der Pijl,
hetgeen hij weigerde.[6] Hij trad vervolgens zelf af als emeritus hoogleraar.[2]
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Dagelijks wordt het aantal ziekenhuisopnames bekend gemaakt. Het zijn nooit de
ziekenhuisopnames van de afgelopen 24 uur maar daar zit altijd wat vertraging in. Over een week
middelt zich dat dan wel weer uit, maar niet als een ziekenhuis een hele tijd niet meedoet en dan
plotseling de achterstand inhaalt. Iets dergelijks was aan de hand met het ziekenhuis in Almere. Ik
had al eens gezien dat de cijfers van dit ziekenhuis tot nu toe niet werden meegenomen maar de
afgelopen dagen is die achterstand ingelopen. Links het aantal ziekenhuisopnames per 1 miljoen
inwoners, van 24-30 mei. Omdat Flevoland ruim 400.000 inwoners heeft komt dat neer op 0,4x267 =
107 ziekenhuisopnames van 24-30 mei.
Als je doorklikt kom je op een staatje waar de ziekenhuisopnames per dag staan (links). Eenvoudig te
zien dat het in werkelijkheid om 15 opnames gaat.

Dat het laatste jaar de “gewone” griep zich helemaal niet heeft laten zien is wel bekend. Toine
Pieters stuurt me nu een artikel waarin
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(21)00077-7/fulltext
Niet alleen virussen zijn besmettelijk via de fameuze druppels, maar ook bacteriën. Dat infecties,
veroorzaakt door deze bacteriën zijn verminderd na lockdown maatregelen is nu aangetoond voor
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae en Neisseria meningitidinis.
Een drietal dat verantwoordelijk is voor longontstekingen hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.
Niet zo verrassend misschien dat deze bacteriën net als influenza voor een deel ook worden geremd
door afstand houden en lockdown maatregelen
Om aan te tonen dat dit niet werd veroorzaakt vanwege verminderde aandacht voor deze
ziektekiemen, is ook gekeken naar een bacterie die niet via de druppels wordt overgedragen, maar
door contact. Dat is Streptococcus agalacticae geworden, kende ik niet, maar o.a. verantwoordelijk
voor de kraamvrouwenkoorts.
Voor de onderzoekers was het een mooi resultaat want het aantal meldingen voor deze agalacticae
was gelijk gebleven. Maar omdat de nadruk zo heeft gelegen ook op handhygiëne is het toch
opmerkelijk dat dat niet heeft geleid tot minder meldingen voor deze bacterie.
Broer Niek stuurt me een artikel over Covaxin, een vaccin van het Indiase bedrijf Bharat Biotech
https://www.livemint.com/science/news/how-covaxin-became-a-victim-of-vaccine-triumphalism11622022760541.html
Het is een klassiek vaccin, dus corona virus wordt gekweekt en vervolgens gedood. Met betapropiolacton, een middel dat vroeger ook voor Influvac werd gebruikt (nu formaline). Het is
carcinogeen, maar het mooie van dit middel is dat het ontleedt bij wat hogere temperatuur. Wie
“beta-propiolactone” en “vaccine” googelt krijgt een overvloed aan artikelen, vanaf de jaren 50 tot
nu. Ook bij Sinovac (merknaam CoronaVac) wordt het gebruikt.
De wijze waarop de problemen met Covaxin in het nieuws is gekomen lijkt veel op het Sputnik
verhaal. Ook bij dit Indiaas vaccin claimt Anvisa, de Braziliaanse inspectie, dat levend virus in het
vaccin kan voorkomen. In het geval van Covaxin is dat vervelender dan bij Sputnik: gaat het bij de
laatste om een onschuldig adenovirus, bij Covaxin gaat het om corona virus zelf.
Ook de wijze waarop fase 3 studies zijn overgeslagen lijkt op Sputnik.
Al met al een tamelijk ontluisterend beeld van de Indiase registratie- en inspectie autoriteiten.
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Corona journaal 2-4 juni 2021
Binnen de familie ben ik een vragenrondje gestart, hoe staan we tegenover het inenten van kinderen
die zelf niet echt ziek worden van een corona infectie. Dat kinderen die zelf tot een risico categorie
horen, worden ingeënt spreekt voor zich.
Toch wel verrassend voor mij was dat er onvoorwaardelijke steun is voor een inentingscampagne
van kinderen. Ik had het als een kleine enquête gepresenteerd en kreeg prompt als reactie dat dit
geen representatieve steekproef is. Dat is helemaal waar, maar ik had het ook meer bedoeld als een
start voor discussie.
Voor zover mij bekend zou dit de eerste keer zijn dat kinderen worden gevaccineerd, niet omdat ze
zelf veel risico lopen, maar om anderen te beschermen. Bijkomend voordeel zou zijn dat er minder
schooluitval is, maar dat lijkt me niet een belangrijk argument voor vaccinatie.
Wat die bescherming van anderen: waarom dan ook niet een griepprik voor schoolkinderen?
Toen ik daarover met broer Huub correspondeerde kreeg ik als antwoord dat de griep nauwelijks
kinderen treft, en de griep minder dodelijk is dan corona.
Wat betreft dat eerste, kinderen zijn wel degelijk vatbaar voor de griep, en bij griep pandemie
plannen zijn schoolsluitingen onderdeel van het plan.
De huidige corona infectie is zeker problematischer dan de “gewone” griepgolf, maar daar staat
tegenover dat de effectiviteit van het coronavaccin veel hoger is dan het griepvaccin.

•
•
•

Huub stuurde me later een Elsevier artikel van Marieke ten Katen, “Ieder kind een prik” via
Whatsapp. Ik kan het artikel niet vinden op internet. Wat ik uit het artikel haal is dat in de UK wordt
aangemoedigd gezonde kinderen wèl een griepprik te geven.
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-andwhy/the-flu-vaccination-winter-2020-to-2021-who-should-have-it-and-why
Some other groups of children are also being offered the flu vaccination. This is to help protect them
against the disease and help reduce its spread both to other children, including their brothers or
sisters, and, of course, their parents and grandparents. This will help you to avoid the need to take
time off work because of flu or to look after your children with flu.
The children being offered the vaccine this year, are:
children aged 2 or 3 years old on 31 August 2020
primary school-aged children
year 7 secondary school-aged children
het wordt gemakkelijk gemaakt:
Nearly all school-aged children will be offered the flu vaccine in school. For most children, the vaccine
will be given as a spray in each nostril. This is a very quick and painless procedure.
Een ander punt dat Marieke ten Katen aandraagt, is of het ethisch is kinderen te vaccineren wanneer
in grote delen van de wereld risicogroepen nog geen vaccin hebben gekregen.
Degenen die zo hard roepen dat patenten moeten worden opgeschort heb ik hierover nog niet
gehoord.
Het meest opvallende TV moment van dinsdagavond was de discussie die ontstond tussen Florens
van der Spek, lijsttrekker van Jezus leeft, en overtuigd anti-vaxer en de rest van de gasten waaronder
astronaut André Kuiper en Frits Wester. Waarbij André Kuiper de wetenschap vertegenwoordigde
en Frits Wester als bijbelkenner juist pro-vaccinatie is.
https://www.gids.tv/video/340363/beau-van-erven-dorens-valt-uit-tegen-jezus-leeft-lijsttrekker-jemoet-je-mond-een-keer-houden
Toen de discussie dreigde te ontsporen viel Beau vooral uit tegen van der Spek, maar ik vond het
nogal meevallen. In elk geval heeft van Erven Dorens het later weer goedgemaakt met van der Spek,
die hem als teken van verzoening (?) nog een Statenbijbel cadeau deed.
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Van der Spek kon een leerling zijn van Capel (of andersom), want wie positief in het leven staat,
heeft een krachtig immuunsysteem. Waarbij van der Spek dan nog het voordeel heeft dat mocht het
toch nog mis gaan, er een eeuwigdurend hiernamaals wacht waar het een stuk plezieriger is dan hier
op aarde.
Wat deze discussie duidelijk maakte is dat je bij mensen als van der Spek voorzichtig moet zijn met
vergelijkingen. Het beste werkt nog andere bijbelteksten te citeren, Frits Wester deed een poging.
Dat God ook werktuigen heeft gegeven aan de mens om zich te weren tegen het kwaad, zoiets. Hij
had ook de naastenliefde kunnen noemen.
Beau kwam met een geïnfecteerde buxus haag, wat van der Spek de gelegenheid gaf een heel
vertoog over biologische landbouw af te steken.
Kuiper had het over de mazelenprik, en dat het nodig is om kinderen die geen prik hebben gehad
van de crèche te weren. Waarop van der Spek antwoordde dat dat niet nodig is wanneer je erop
vertrouwt dat die prik werkt. Waarna Kuiper niet meer kon antwoorden dat op een crèche ook heel
jonge kinderen kunnen zitten die nog niet gevaccineerd zijn.
En dan was er nog de vergelijking met stoplichten, als je op God vertrouwt kun je toch ook door rood
licht rijden. Vond ik ook niet zo sterk.
Vind ik het zelf erg dat het type van der Spek zich niet laat vaccineren?
Ja, voor die infectieziektes die mogelijk wereldwijd uitgeroeid kunnen worden zoals polio en
mazelen. Nee, als het gaat om griepvaccinaties, ook al zou van der Spek behoren tot een risicogroep.
Ik heb eerder aangegeven dat corona naar alle waarschijnlijkheid niet wereldwijd kan worden
geëlimineerd omdat het virus ook asymptomatisch kan worden overgedragen, en circuleert in de
dierenwereld (dat het ook nog uit een lab kan komen laat ik maar even weg).
Gecombineerd met een vaccin dat veel beter werkt dan de griepprik betekent voor mij dat ik mij niet
al te druk maak om de groep die geen vaccin wil, mits die groep niet zó groot is dat bij een nieuwe
mutatie (weer) een te grote druk komt op de gezondheidszorg.
In aansluiting hierop: Ik kreeg diverse artikelen toegestuurd over de bereidheid (of juist niet) zich te
laten inenten. Ik kies deze uit de NRC, een artikel over Frankrijk. De bevolking in Frankrijk staat,
binnen Europa, het meest sceptisch tegenover vaccineren hoewel de bereidheid voor een corona
vaccinatie nu lijkt toe te nemen
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/25/vroeg-of-laat-stuit-frankrijk-op-zijn-antivaxmuur-a4044847
De geschiedenis van de antivax beweging in Frankrijk komt aan de orde
De liga bestaat in Frankrijk sinds 1954 en wortelt in de Ligue internationale des antivaccinateurs die
in 1880 werd opgericht door de Belgische oogarts Hubert Boëns.
Ik had nog niet gehoord van Boëns, en zo veel is er niet van hem te vinden op internet. Hij staat wel
in dit heel uitgebreide Franse Wikipedia verhaal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_sur_la_vaccination
Hier wordt veel aandacht gegeven aan de historie van de beweging, en zeker niet alleen de Franse
situatie komt aan de orde.
Les Congrégations réformées hollandaises présentes aux Pays-Bas et en Amérique du Nord, sont
connues pour leur refus traditionnel de vaccination, notamment celles qui se situent dans le
Bijbelgordel. Toutefois on constate une augmentation de la couverture vaccinale dans ces
communautés aux Pays-Bas, lorsque la pratique vaccinale est comparée avec la construction des
digues130.
Dat de toegenomen vaccinatiebereidheid in de Bible Belt iets te maken heeft met de aanleg van
dijken was mij onbekend. En als ik kijk naar de vaccinatiegraad op Urk is er nog wel wat
zendingswerk te doen.
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Van Niek een artikel over een mogelijke bijwerking van het Pfizer vaccin
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-06/mrna-impfstoffe-herzmuskelentzuendung-biontechmoderna-corona-impfung-risiko?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x
Het gaat om gevallen geconstateerd in Israël.
Een commentaar bij Science Media Centre wijst erop dat myocarditis bij jongeren niet echt zeldzaam
is en dat er ook een seizoensinvloed is (wat die invloed dan is staat er niet bij). Meer onderzoek is
dus nodig. Maar voorlopig geen grote zorgen
So far the data suggests that these reported cases look to be mild which is good to hear.”
De discussie over het corona virus dat mogelijk ontsnapt is uit een laboratorium doet me denken aan
een episode uit de vroege productie van het influenza virus door Philips Roxane (het vroegere Philips
van Houten, en latere Duphar).
Het griepvaccin was in 1949 op de markt gekomen, toen na de productie proeven werden genomen
om de gehaltebepaling van het influenzavirus te optimaliseren.
In een tegenoverliggende ruimte werden kuikenproeven uitgevoerd. Voor de vitamine D, het
belangrijkste product, was toen een biologische bepaling nodig. Kuikens kregen een vitamine D arm
dieet, waar wisselende hoeveelheden vitamine D aan werd toegevoegd. Vervolgens werd gekeken
naar de botontwikkeling, en zo konden nieuwe batches werden vergeleken met een standaard en
het gehalte bepaald.
Op een gegeven moment gingen alle kuikens tegelijk dood, waarna de veterinaire inspectie een
onderzoek instelde. Uit het onderzoek bleek dat in die tegenoverliggende ruimte gewerkt werd met
het pseudo-vogelpest virus (New Castle Disease, NCD). En dat de dood van de kuikens moest worden
geweten aan dit virus. De proefnemer, J. van der Veen wist kennelijk niet hoe besmettelijk dit virus
is. Uit het veterinair inspectierapport:

Toch was deze van der Veen niet de eerste de beste. In 1950 promoveerde hij bij prof. Mulder in
Leiden op een onderzoek over de structuur van influenza virussen en in 1954 werd hij in Nijmegen
benoemd tot hoogleraar in wat we nu zouden noemen medische microbiologie.
De eerste zorg van de veterinaire inspectie was of dit virus zich buiten de fabriek heeft kunnen
verspreiden. Volgens verklaringen van de betrokkenen werden de dode kuikens in de vuren der
stoomketels verbrand, evenals het voer. Het gebouw werd met lysol behandeld, de veterinair
inspecteur wilde ook nog een nabehandeling met natronloog, en bij de dierenverzorger werd
nagevraagd of hij kippen of siervogels had.
Voor het pseudo-vogelpest virus zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_van_Newcastle
Hier is een filmpje te zien uit 1950, een grote uitbraak van pseudo-vogelpest in Nederland.
Bij Delpher.nl kan ik zoeken op “vogelpest” in kranten in 1950. Begin 1950 kwam de vogelpest
Nederland binnen via België.
De dierenverzorger van Philips Roxane kwam uit Zeeland. Wel heel dicht bij België.
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Corona journaal 5-7 juni 2021
De storm rond de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden is inmiddels opgeschaald naar
orkaankracht. Zodanig dat Rosanne Hertzberger zich genoodzaakt zag een excuus aan haar
Volkskrant collega’s te maken.
een aantal weken geleden schreef ik hier een column waarin ik de journalistiek van de Volkskrant
over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden in twijfel trok. Inmiddels blijkt dat ik de situatie
verkeerd heb ingeschat en zij gelijk hadden. Dat spijt me.
Ik had haar geciteerd in mijn journaal van 23-25 mei, in mijn herinnering heeft ze aandacht gevraagd
voor de chaos die was ontstaan omdat de hele wereld achter een beperkte hoeveelheid mondkapjes
aanjoeg. Maar hier ging ze in de fout
Heeft hij uiteindelijk iets verdiend aan de handel? Dat weet ik niet, maar in mijn naïviteit denk ik dat
het antwoord eerder in de buurt komt van een modaal inkomen dan dat hij ‘multimiljonair’ is
geworden, zoals in het Volkskrant-artikel werd geroddeld.
Als columnist kun je maar beter niet naïef zijn.
Inmiddels was van Lienden ook op TV om zijn verhaal te vertellen. Ik heb het niet gezien, maar wel
begrepen dat hij de nare bijsmaak rond de deal niet kon wegwerken
Het geeft een mooi vergelijkingsmateriaal: de aankoop van mondkapjes, ieder Europees land voor
zich, en de aankoop van vaccins als Europees project. De keuze voor de toekomst lijkt me niet
moeilijk.
De vraag of je kinderen moet inenten is “hot”, gezien de kop in het artikel met een interview met
van Dissel. Het gaat over diverse onderwerpen, maar de kop gaat over dat inenten
https://www.ad.nl/politiek/jaap-van-dissel-over-coronaprik-volgens-onze-prognoses-heeft-inentenkinderen-effect~a41bce03/
Dat het inenten van kinderen effect heeft op de R, dat geloof ik wel. Maar of dat 15% zal zijn, dat zal
toch afhangen van het percentage kinderen dat dan wordt ingeënt.
Ook de Tweede Kamer roept op om kinderen te gaan vaccineren.
In Nieuwsuur vrijdagavond Patricia Bruining, kinderarts/epidemioloog die heel wat terughoudender
reageert (na 7 minuten)
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/04-06-2021/VPWON_1324235
Bruining wijst erop dat de gegevens tot nu toe beperkt zijn bij kinderen (klinische test: 1100 getest
met vaccin, 1100 met placebo).
Zij vraagt nog even geduld omdat de Gezondheidsraad binnenkort advies uitbrengt (ook wat Hugo
de Jonge trouwens zegt).
Haar verwachting is dat de Gezondheidsraad wel adviseert de “risico jongeren” te vaccineren maar
voorlopig niet een advies voor alle jongeren.
Als het percentage gevaccineerde volwassenen zo hoog is dat de gezondheidszorg in de toekomst
niet in de problemen komt, straks in het najaar en de winter, dan lijkt Bruining mij geen voorstander
van vaccinatie van gezonde kinderen.
Het CDC beveelt al wel massa vaccinatie (alleen Pfizer voorlopig) voor kinderen vanaf 12 jaar
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html
Dat geeft in elk geval op redelijk korte termijn een beter beeld of er zeldzame bijwerkingen te
verwachten zijn bij kinderen (zoals myocarditis).
Ik heb de indruk dat dit advies mede is ingegeven door de lage vaccinatiegraad in de VS.
In de UK, waar de griepprik/spray algemeen wordt toegepast lijkt de invoering van corona vaccinatie
voor 12 plus zeker niet zo snel te gaan, gezien de reacties bij Science Media Centre.
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-mhra-extending-the-uk-approval-of-thepfizer-biontech-covid-19-vaccine-to-allows-its-use-in-12-to-15-year-olds/
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De reacties komen overeen met de argumenten van Patricia Bruining.
Bij één reactie ook de opmerking dat het niet ethisch is nu gezonde kinderen te vaccineren terwijl
elders in de wereld risicogroepen nog niet aan de beurt zijn.
Van Niek een artikel over de mogelijke myocarditis bijwerking bij de mRNA vaccins
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-06/mrna-impfstoffe-herzmuskelentzuendung-biontechmoderna-corona-impfung-risiko/seite-2
Niet voor het eerst wordt een myocarditis bijwerking gezien na een vaccinatie. In de VS bijvoorbeeld
in 2000 bij grootschalige vaccinatie van militairen. Maar
Aber auch hier gibt es bei näherem Hinsehen eine weitgehende Entwarnung: Langfristige Schäden
habe man nicht beobachten können, sagt Westermann.
In de NRC een mooi artikel van Sander Voormolen over de mogelijke oorzaken van de zeldzame
bijwerking bij het Astra vaccin. Er staat “zicht op bijwerkingen van Janssen en Astrazeneca”, maar het
gaat voornamelijk om Astra.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/04/zicht-op-de-bijwerkingen-van-janssen-en-astrazenecaa4046147
Wanneer ik dit artikel lees gaat het om onderdelen van wat een sluitende verklaring moet worden.
Het eerste wat Voormolen noemt (“eerste verklaring”) is nauwelijks meer een theorie. Het is
inmiddels wel duidelijk dat er in zeldzame gevallen antilichamen tegen de bloedplaatjes (om precies
te zijn tegen PF4, Platelet Factor 4) ontstaan.
Noorse onderzoekers hebben het optreden van dit effect onafhankelijk kunnen staven en ook Britse
artsen bevestigden de detectie van antistoffen tegen PF4 bij patiënten met VITT. Maar wat precies
het mechanisme is dat deze auto-immuunreactie op gang brengt, en zelfs of dit proces wel altijd de
oorzaak is van de bijwerking, is nog niet duidelijk.
De 2 andere verklaringen proberen een oorzaak te vinden voor een fatale auto-immuun reactie,
waarbij de “tweede verklaring” van Voormolen de “schuld” legt bij eiwitten die bij het
productieproces erin sluipen
Een alternatieve verklaring voor het ontstaan van stollingsproblemen na vaccinatie komt van een
team onder leiding van geneticus Stefan Kochanek van de universiteitskliniek in Ulm: de oorzaak zou
vervuiling met menselijke eiwitten zijn.
Waarom Voormalen dit een alternatieve verklaring noemt is mij niet duidelijk want even later geeft
hij zelf aan dat verklaring 1 en 2 elkaar aanvullen:
Kochanek lijkt de handen ineen geslagen te hebben met het team van Greinacher. Ze publiceerden
samen een preprint waarin hun beider scenario’s een rol spelen. Ze beschrijven dat bestanddelen van
het AstraZeneca-vaccin moleculaire complexen kunnen vormen met PF4, wat de afweer kan
prikkelen.
Bij de derde verklaring komt het splicen aan de orde, wat ik al eerder had genoemd en wat ik erg
ingewikkeld vond (zie mijn journaal 26-28 mei). Zoals het in dit NRC verhaal wordt uitgelegd valt het
mee. Het komt erop neer dat niet het mRNA wordt geproduceerd, dat de “spike” moet aanmaken,
maar dat er stukjes van dat mRNA ontstaan, en dus afwijkende eiwitmoleculen die dan een autoimmuun reactie geven.
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Voor mij zijn verklaringen 2 en 3 interessant, want wordt deze bijwerking nu getriggerd door
onzuiverheden (impurities) die bij de productie ontstaan, of is het een bijwerking die inherent is aan
het product? Een vraag waar ieder die betrokken is (geweest) bij het kwaliteitsbeheer van
farmaceutische producten wel eens mee is geconfronteerd.
Er zijn denk ik een aantal aanknopingspunten om hier uitsluitsel over te krijgen.
In de NRC staat een plaatje van 3 batches van het Astra vaccin.
Het is een SDS-PAGE plaatje, een techniek die veel gebruikt
wordt om inzicht te krijgen in de diverse eiwit fracties. Simpel
gezegd komt het neer op de scheiding van eiwitten op basis
van molecuulgewicht. Links staat de schaal, van onder de
25.000 tot meer dan 250.000 Dalton.
https://en.wikipedia.org/wiki/SDS-PAGE
Vaak zie je blauwe banden maar dit is een zilverkleuring.
Alleen het virus, zonder onzuiverheden vertoont de banden
van het monster links. Het is duidelijk dat het er bij de 3 Astra
monsters veel meer zijn. Wat ook duidelijk is dat de middelste,
ABV5811 veel hogere hoeveelheden vreemd eiwit toont dan
de andere 2. We mogen ervan uitgaan dat evenveel materiaal is opgebracht, zodat de conclusie is
dat ABV5811 minder zuiver is dan de andere 2.
Het is dan interessant of er een relatie kan worden gevonden tussen de mate van onzuiverheid en
het optreden van de bijwerking.
Het SDS-PAGE plaatje heeft Voormolen uit deze publicatie
https://assets.researchsquare.com/files/rs-477964/v1_stamped.pdf
Wanneer er geen relatie is tussen mate van onzuiverheden en optreden van de bijwerking dan
wordt het waarschijnlijker dat het een producteigenschap betreft.
Kennelijk is bekend waar de zwakke plekken kunnen zitten waar een splice kan optreden. En is het
een reden waarom Astra meer problemen heeft dan Janssen.
Marschalek merkt op dat de vaccinontwerpers bij Janssen er kennelijk al op gelet hebben. „Ik moet
zeggen dat ze in Leiden goed werk hebben geleverd, omdat ze ervoor hebben gezorgd dat de
belangrijkste splicingsequenties niet in hun vaccinconstruct zitten. Het probleem speelt vooral in het
AstraZeneca-vaccin.”
AstraZeneca zou het probleem redelijk eenvoudig kunnen verhelpen, zegt Marschalek, door de
genetische code een klein beetje aan te passen om de startpunten voor splicing eruit te halen. Als je
dat slim doet, kun je de genetische code veranderen zonder dat daardoor de aminozuren in het spikeeiwit veranderen.
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Corona journaal 8-11 juni 2021
In mijn begeleidende Email van het vorige journaal schreef ik dat het stuk uit le Monde dat Gerard
van Doornum me stuurde, las als een crimi. Het is een Frans verhaal, dat leest vaak wat lastiger
daarom om in de stemming te komen een filmpje van de groep “Drastic”, een anonieme
onderzoeksgroep met Indiase wortels
https://www.youtube.com/watch?v=o1yw27eRxiY
Ik vond Drastic ook in het artikel van le Monde, het artikel bevindt zich achter een betaalmuur maar
Gerard stuurde me ook een kopie, zie de PDF
Dit zijn de 7 vragen waar le Monde op ingaat
1. Wanneer waren de eerste gevallen in Wuhan?
Berichten dat 3 medewerkers van het WIV (Wuhan Institute of Virology) al in de herfst met corona
verschijnselen kampten, was een belangrijk signaal dat een lab uitbraak een realistisch scenario kon
zijn. De kans dat we hier van de Chinese overheid een eerlijk antwoord op krijgen lijkt me heel klein.
Begin 2020 zou het hele personeel zijn getest op antilichamen en alle personeelsleden testten
negatief. Gezien de massale verspreiding van het virus in Wuhan is dit een uiterst onwaarschijnlijk
resultaat.
2. Circuleerde het virus al buiten China in de herfst van 2019?
Er zijn studies dat antilichamen tegen het corona virus zijn gevonden in Europese bloedmonsters,
genomen in de herfst van 2019. Antilichamen zijn een indirect bewijs, en het aantal is zodanig groot
dat dit tot een epidemie had moeten leiden.
Ik herinner me ook virus gevonden in afvalwater, bijvoorbeeld een Braziliaans onderzoek maar dat
was dermate slecht uitgevoerd dat deze het niet verder dan het pre-print stadium heeft gebracht.
3. De meest nabije variant is RaTG13, wat weten daarvan?
De meest nabije variant van COVID-19 in de natuur gevonden is RaTG13, gepubliceerd door Chinese
onderzoekers op 3 februari 2020. Nabij is misschien niet het goede woord, er zijn flinke verschillen.
Waar dit virus gevonden is blijft onduidelijk.
Er is wat vreemds aan de hand met de gepubliceerde structuur van RaTG13, een deel daarvan was al
eerder gepubliceerd als Ra4991 in 2016.
4. Waarom is er een verbod om de mijn Mojiang te bezoeken?
De focus komt te liggen op Ra4991, waarvan bekend is dat deze is gevonden in de mijn Mojiang.
Pogingen om deze mijn te bezoeken worden gefrustreerd.
5. Welke ziekte hadden de mijnwerkers van Mojiang?
Al in 2014 is bekend dat mijnwerkers in 2012 een ernstige longziekte hebben opgelopen, waarvan 3
overlijden. De officiële Chinese lezing is dat ze zijn overleden aan het eten van giftige paddenstoelen.
Maar interne Chinese bronnen weerspreken dat, een feit dat door The Seeker is opgespoord, een
anonieme figuur, zie het Drastic filmpje.
6. Welke virussen worden bewaard in het WIV?
Er was een grote database te vinden op internet, met de virussen die bewaard werden in Wuhan.
Deze database is echter verdwenen. Het enige spoor dat is achtergebleven is op een archief site.
7. Welke werkzaamheden werden in 2019 uitgevoerd bij het WIV?
Geld is in 2018 gereserveerd voor
l’étude de la pathogénicité de deux nouveaux coronavirus de chauve-souris de type SARS, sur des
souris transgéniques exprimant le récepteur ACE2 humain».
Chauve is kaal, volgens mijn Frans woordenboek, souris is muis, dat wist ik nog wel. De samenstelling
betekent vleermuis.
De Amerikanen weten mogelijk meer van dit onderzoek, volgens le Monde. Maar dat wordt
uitgebreider besproken in
https://www.vanityfair.com/news/2021/06/the-lab-leak-theory-inside-the-fight-to-uncover-covid19s-origins
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Experimenten die tot doel hebben een virus pathogener te maken staan bekend als “gain of
function” experimenten. Het doet me sterk denken aan Ron Fouchier, 10 jaar geleden, en de Vanity
Fair noemt dit ook
Redfield, a virologist by training, was suspicious of the WIV in part because he’d been steeped in the
yearslong battle over gain-of-function research. The debate engulfed the virology community in
2011, after Ron Fouchier, a researcher at the Erasmus Medical Center in Rotterdam, announced that
he had genetically altered the H5N1 avian influenza strain to make it transmissible among ferrets,
who are genetically closer to humans than mice. Fouchier calmly declared that he’d produced
“probably one of the most dangerous viruses you could make.”
In 2014 stelde Obama een stop in voor dit soort onderzoek, maar
In the first year of the Trump administration, the moratorium was lifted and replaced with a review
system called the HHS P3CO Framework (for Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight). It put
the onus for ensuring the safety of any such research on the federal department or agency funding it.
This left the review process shrouded in secrecy.
Het blijkt dat de afgelopen jaren Amerikaans geld is gegaan naar Chinees onderzoek, inclusief “gainof-function” waarbij een Brits-Amerikaan een belangrijke rol speelde
British-born Peter Daszak, 55, is the president of EcoHealth Alliance, a New York City–based nonprofit
with the laudable goal of preventing the outbreak of emerging diseases by safeguarding ecosystems.
Toen in februari 2020 een statement in The Lancet verscheen, ondertekend door 22
wetenschappers, bleek Daszak achteraf de inspirator te zijn geweest.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext
We stand together (NB met de Chinezen) to strongly condemn conspiracy theories suggesting that
COVID-19 does not have a natural origin.
En ook nu weert hij zich op Twitter

Daszak was ook de Amerikaanse vertegenwoordiger in de WHO missie waar ook Marion Koopmans
aan meedeed, hoewel de Amerikaanse overheid andere deelnemers op het oog had.
Within weeks, the U.S. government submitted three names to the WHO: an FDA veterinarian, a CDC
epidemiologist, and an NIAID virologist. None were chosen. Instead, only one representative from the
U.S. made the cut: Peter Daszak.
Vanity Fair geeft nog vele details over de betrokkenheid van de VS bij het onderzoek in Wuhan, en
ook de verschillende visies van overheidsorganen in de VS. Maar ik zet er nu een punt achter.
Het wachten is op het onderzoek dat Biden heeft gelast, “intelligence” betekent spionage dacht ik. In
een staat als China waar geen vrije pers is, de enige mogelijkheid om de waarheid te achterhalen.
Maar of het lukt?
Net nu ik denk dit onderwerp te kunnen afsluiten krijg ik van Jep de Bie een artikel waarin wordt
betoogd dat de “lab lek” theorie nog steeds uiterst onwaarschijnlijk is. Het is geschreven door Ethan
Siegel, een astrofysicus
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2021/06/11/ask-ethan-how-can-you-be-so-surethat-covid-19-didnt-happen-from-a-lab-leak/?sh=1404ad3b4c4e
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Ik heb wat gegoogeld, en vond toen nog een artikel van Siegel, in hetzelfde tijdschrift en hetzelfde
onderwerp, een paar weken daarvoor
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2021/05/20/no-science-clearly-shows-that-covid19-wasnt-leaked-from-a-wuhan-lab/?sh=2e71f5cc5585
In dit artikel geeft hij een aantal redenen waarom dit virus niet afkomstig is uit het lab, met o.a.
• The first cases of COVID-19 in humans occurred in two places: linked to a wet market near
the Wuhan Institute, and in more distant, rural areas where contact between humans and
wild animals are common.
• None of the staff at the Wuhan Institute were infected with SARS-CoV-2; they were
PCR/antibody negative, which should be disqualifying for the lab leak hypothesis.
Hij komt hierop in zijn laatste artikel, dat van 11 juni is, niet meer op terug.
Het PCR/antibody onderzoek van het personeel is onderuit gehaald, zie bijvoorbeeld punt 1 van het
artikel in le Monde.
Bert Leufkens, de oud-voorzitter van het CBG is niet blij dat de vaccins op basis van adenovirussen
als tweede keus beschouwd worden
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-niet-meer-prikken-wat-de-pot-schaft-tekentonze-luxepositie-toch-is-die-houding-bedenkelijk-en-riskant~b88a08d43/
Bijwerkingen bij deze vaccins zijn heel zeldzaam, en we moeten nog maar afwachten hoe zich dat
ontwikkelt bij de mRNA vaccins. Verder hebben we de techniek van de adeno-virussen nodig om niet
helemaal afhankelijk te worden van die mRNA vaccins. Maar het grootste bezwaar
…is toch wel de schijn die wordt gewekt dat het nationale belang prevaleert in een tijd van een
ongekend ernstige pandemie. Het is al erg genoeg dat de verdeling van vaccins zo ongelijk is in de
wereld, ook binnen Nederland. Daarover valt veel te zeggen, maar daar nu de wat hautaine houding
van ‘luxe’ aan toe te voegen, is bedenkelijk. Er is eigenlijk nu maar één prioriteit. Zo snel mogelijk zo
veel mogelijk mensen vaccineren. Minister De Jonge sprak eerder over ‘prikken met wat de pot
schaft’. Met wat we nu weten, was dat om meerdere redenen een betere aanpak.
Wat ik me niet realiseerde is dat de Jonge, door afschaffen van het principe “prikken wat de pot
schaft” de 60 plussers bevoordeelt die geen Astra maar wel Pfizer wilden. Een ingezonden brief in de
NRC wees erop dat dezen nu eerder volledig zijn gevaccineerd. Eerder dan degenen die wel zich
lieten enten met Astra.
Er is nu wel gesteld dat ook Astra eerder gegeven kan worden dan na 10-12 weken maar de
huisartsen zijn niet zo flexibel, hebben al besteld voor een bepaalde datum.
Over de (verbeterde?) werkzaamheid van een Astra prik en daarna Pfizer (of andersom) een
volgende keer
Van Niek een artikel uit het Parool, het komt niet veel voor, maar ook kinderen kunnen langdurig
klachten ontwikkelen.
https://www.parool.nl/nederland/honderden-kinderen-houden-ernstige-klachten-nabesmetting~b4f49213/
Die kinderen hebben volgens de kinderlongarts ‘echt zeer ernstige klachten’. Dat beaamt kinderarts
Giske Biesbroek: “Onze inschatting is dat het in Nederland mogelijk om driehonderd à vierhonderd
kinderen gaat die ernstige klachten houden na een Covid-19-infectie.’’
We wachten nog even op de Gezondheidsraad.
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Corona journaal 12 – 16 juni 2021
De discussie of het virus uit het lab komt dan wel van dierlijke oorsprong is blijft de gemoederen
bezighouden. Van Maarten Keulemans in de Volkskrant een mooi overzicht
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kan-corona-uit-een-lab-zijn-ontsnapt-en-waaromduikt-die-theorie-telkens-weer-op~bd6676705/
Veel verwijzingen heb ik al genoemd. Keulemans heeft niet zoveel op met de laboratorium
hypothese
Nu zelfs president Biden van zijn inlichtingendiensten wil weten of het coronavirus soms is ontsnapt
uit een laboratorium, regent het plots media-artikelen over de vermeende afkomst van het virus, het
een nog broeieriger dan het andere. Maar wat zijn er eigenlijk voor aanwijzingen, en wat is nog
onbekend? De zeven belangrijkste hints langs de meetlat.
Het begint met de 3 lab medewerkers die ziek waren geworden
Maar het instituut zegt dat het niet klopt, en het verhaal heeft iets onlogisch: jongere mensen
belanden immers zelden met corona in het ziekenhuis. De WHO-missie vond in elk geval geen bewijs
voor zieke lab medewerkers. ‘Er waren die herfst wel enkele zieken. Maar als je dan doorvraagt, blijkt
bijvoorbeeld: die persoon had de weken daarvoor niet in het lab gewerkt’, zegt Koopmans. Ook vond
men bij routinecontroles in het bloed van de medewerkers geen antistoffen tegen sars-cov-2.
En zo worden ook de andere 6 punten behandeld, vrijwel dezelfde punten als de 7 behandeld in Le
Monde, zie mijn vorig journaal. Alleen nu vanuit de optiek van Marion Koopmans, zoals blijkt uit het
verhaal van de zieke mijnwerkers
Onzeker is of de mijnwerkers echt wel aan een virale aandoening zijn overleden. De in de scriptie
beschreven test was gebrekkig, zegt Koopmans, en diverse tests van de monsters (waaronder een
hertest, op sars-cov-2) leverden niets op. Dat duidt eerder op een schimmelinfectie, aldus Shi.
Bovendien zegt het voorval niets over de uitbraak van sars-cov-2, van zeven jaar later. RaTG13
verschilt immers nog altijd te zeer van het nieuwe coronavirus om er een voorloper van te kunnen
zijn: de virussen zijn gescheiden door zo’n 20 tot 50 jaar evolutie, blijkt uit een Britse analyse.
Dat corona vaccins onvruchtbaarheid zouden geven is een verhaal dat Maarten Keulemans
overtuigend weerlegt
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/toch-eens-checken-is-de-coronaprik-echt-nietschadelijk-voor-de-vruchtbaarheid~bbaa9073/
Een oud-topman van Pfizer blijkt de bron te zijn van het verhaal. Uit alle proeven en ook theoretisch
is dit te weerleggen. Juist het krijgen van corona is schadelijk:
Of je nu kijkt naar eiwitten, muizen of mensen: de kust is dus echt veilig. Terwijl, omgekeerd, het
krijgen van corona de kans op zwangerschapsproblemen juist vergroot. Een net verschenen, grote
Britse studie volgde 342 duizend zwangere vrouwen, van wie er 3.527 corona kregen. De cijfers
liegen er niet om: onder de vrouwen met covid waren er, na bijstelling voor zaken als leeftijd en
onderliggende kwalen, twee keer zoveel vroeggeboorten, twee keer zoveel doodgeboorten, anderhalf
keer zoveel zwangerschapsvergiftigingen en 60 procent meer keizersneden.
Van diverse correspondenten kreeg ik het bericht over de positieve resultaten van fase 3 onderzoek
van Novavax. Het lijkt een klassiek “spike” vaccin maar de productiemethode is vernieuwend (zie
mijn journaal 29-30 januari 2021).
Het wordt dringen op de vaccin markt, zeker in de rijke landen. Mogelijk krijgt Novavax in de VS een
“emergency” registratie, maar dan alleen omdat de VS er al veel geld in heeft gestopt en betrokken
is geweest bij de ontwikkeling. Zelfde geldt voor de EU.
De G7 hebben beloofd 1 miljard doses vaccin te leveren aan de armere landen, tot eind 2022.
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Dat klinkt indrukwekkend, maar als ik kijk naar het aantal doses wat aan Nederland wordt geleverd
in Q3 en Q4 is dat vele malen groter dan wat is geleverd in het eerste half jaar. En dan zit Novavax
daar nog niet bij.
Deze situatie in Nederland zal niet veel afwijken van de rest van de EU. Wat gaan we daarmee doen?
Voor een deel zullen lange termijn bestellingen zijn gedaan met het idee dat er nieuwe varianten en
dus nieuwe vaccins moeten komen, maar dan nog zal er een flink overschot zijn. En dfat zal gaan
naar landen die een tekort hebben, bewaren heeft geen zin.
Als we kijken naar het aantal gezette doses per week wereldwijd, en het groeitempo daarin dan lijkt
mij dat eind van het jaar alle risicogroepen in de hele wereld aan bod moeten zijn gekomen (met een
tempo van nu al 1 miljard per maand). Niet zozeer het aantal beschikbare doses, maar de logistiek /
infrastructuur wordt de bottleneck

In de Volkskrant een verhaal van Maarten Keulemans over een half jaar coronavaccins.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-halfjaar-coronavaccins-de-7verbazingwekkende-lessen-die-we-hebben-geleerd~b94cc845/
Een lofzang, dat is niet zo’n verrassing, prima werking, ook bij ouderen, ook overdracht wordt sterk
beperkt, en werkzaam tegen de varianten, allemaal redelijk bekend natuurlijk.
Als laatste punt behandelt Keulemans het “husselprikken”, de heterologe booster
In Spanje doen ze het al. Neem als tweede prik – na het uit de gratie gevallen AstraZeneca – het
vaccin van Pfizer om de vaccinopbouw te voltooien. Er zijn immers aanwijzingen dat zo’n mixprik de
immuunopbouw ook prima kan afronden.
Omdat de gegevens nog vrij beperkt zijn, wat aantallen testpersonen betreft, de effectiviteit (alleen
bloedwaarden) en de beperkte tijd kijkt de Gezondheidsraad nog even de kat uit de boom.
Wat dit laatste onderwerp betreft ook een artikel in Science
https://www.sciencemag.org/news/2021/06/mixing-covid-19-vaccines-appears-boost-immuneresponses
Ook Science geeft aan dat het nog wat vroeg is voor een definitief oordeel, er zijn meer studies
onderweg. Maar je kunt talloze combinaties bedenken, alleen al met 2 verschillende types
More data are expected in the coming weeks. Snape and colleagues are studying eight vaccine
permutations in roughly 100 people each: a first dose of either AstraZeneca or the Pfizer-BioNTech
vaccine, followed by a dose of either the same vaccine or the opposite, with intervals of either 4 or 12
weeks.
Dezelfde onderzoekers hadden tijdje terug trouwens de verhoogde bijwerkingen gerapporteerd met
deze heterologe boost
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01115-6/fulltext
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In this interim safety analysis, we found an increase in systemic reactogenicity after the boost dose
reported by participants in heterologous vaccine schedules in comparison to homologous vaccine
schedules, and this was accompanied by increased paracetamol usage. Of note, these data were
obtained in participants aged 50 years and older, and reactogenicity might be higher in younger age
groups
Van Huub een verhaal dat Regeneron vooral werkt bij die personen die weinig antilichamen
ontwikkelen
https://finance.yahoo.com/news/regeneron-covid-19-therapy-cuts-050000040.html?soc_src=socialsh&soc_trk=ma
Niet zo heel gek natuurlijk dat het toedienen van antilichamen vooral nuttig is voor wie van nature
weinig antilichamen aanmaakt. Goed nieuws dus voor bijvoorbeeld de nierpatiënten, zoals ook
Science Media Centre vindt.
Niek stuurt een verhaal dat me doet denken aan de eersten zullen de laatsten zijn
https://www.nytimes.com/2021/06/15/world/asia/asiacoronavirus.html?referringSource=articleShare
While the United States edges toward normalcy, countries like Japan, South Korea and Australia are
still facing months of uncertainty and isolation as their vaccination campaigns just start to gain
steam.
Ook de voorsprong die het UK had is inmiddels door de rest van Europa zo ongeveer ingelopen, Niek
stuurt
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/15/the-covid-delta-variant-how-effective-are-thevaccines
Het UK heeft veel meer Astra weggeprikt, het werkt wat minder, zeker na de eerste dosis, en in het
VK wordt (werd?) 12 weken aangehouden voor een tweede. M ogelijke redenen dat in het VK de
delta variant zorgen geeft.
De kritiek op het Nederlandse vaccinatiebeleid is nu wel helemaal weg, en ik hoor voorzichtig
prijzende woorden richting Hugo de Jonge.
Van Arijan Porsius zijn “Corona onder de loep” nummer 38.
Een meer algemeen verhaal nu, met een flinke scheut geschiedenis, zoals de middelen die werden
aangeprezen tijdens de Spaanse griep.

Woensdag kregen we de sleutels van
Saerdam 51 Lelystad. We doen het rustig aan,
de verhuisdatum is pas 7 september maar er
is toch heel wat te regelen de komende tijd.
Het kan dus zijn dat de volgende journaals
wat langer op zich laten wachten,
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Corona journaal 17 – 21 juni 2021
Tegenvallende resultaten met het vaccin van Curevac
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verrassende-tegenslag-wondervaccin-curevacwerkt-niet~bbb0c962/
De Volkskrant heeft geen idee waarom dit mRNA vaccin niet goed werkt.
Vreemd genoeg is het Duitse vaccin verwant aan de klasse vaccins die juist het succesvolst zijn. Net
als de 90 tot 95 procent werkzame vaccins van Moderna en Pfizer is het een ‘mRNA-vaccin’, een
inenting die het lichaam met een genetische instructie influistert om uitsteekseleiwitten van het
coronavirus te maken. Door die nepinfectie leert het lichaam hoe het echte virus eruitziet.
Er is toch wel een verschil met de vaccins van Pfizer en Moderna. Deze hebben een “modified”
mRNA (vandaar de naam Moderna), omdat een bouwsteen van het mRNA is gewijzigd en daarom
minder snel door het lichaam wordt afgebroken. Het gaat om uridine, dat is vervangen door pseudouridine. Ik heb er al wel een paar keer over geschreven, zie ook
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleoside-modified_messenger_RNA
Curevac maakt geen gebruik van deze pseudo variant. Mogelijk dat daarom het Curevac product
eerder wordt afgebroken door het lichaam.
Van Huub een artikel uit Elsevier, van Bram Hahn, gaan we niet te snel met de versoepelingen.
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/06/kabinet-stoomt-door-met-versoepelingenmaar-delta-variant-loert-830253/
De situatie ten opzichte van vorig jaar lijkt niet zo best
Vorig jaar waren er in juni volgens schattingen van het RIVM zo’n 3.500 à 6.000 besmettelijke
mensen in Nederland, nu liggen de schattingen tussen de 21.000 en 45.000. Ook ligt het aantal
positieve tests een factor 10 hoger dan een jaar geleden.
Hier valt wel wat op af te dingen. De trend is al lang dat het aantal besmettingen (en
ziekenhuisopnames) heel snel aan het dalen is. We liggen maar een paar weken achter ten iopzichte
van vorig jaar.
De daling komt niet alleen door de vaccinaties, dat effect is wel te zien aan de dalende gemiddelde
leeftijd van degenen die besmet raken. Maar ook bij de groep tot 30 jaar is een heel sterke daling te
zien, ondanks opening van de scholen. Het seizoenseffect is veel groter dan eerst aangenomen, daar
is men bij het OMT nu ook wel van overtuigd.

De weerstand tegen verdere versoepelingen is denk ik ook ingegeven vanwege de vrees dat het niet
mee zal vallen om in het najaar als dat nodig is, weer maatregelen te nemen. Maar dat is geen reden
om nu versoepelingen niet door te voeren.

Ook van Huub een artikel dat sceptisch staat om nu gezonde kinderen te vaccineren
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https://www.medpagetoday.com/opinion/marty-makary/93029
Het zal geen verrassing zijn dat ik de conclusies van dit artikel deel.
In my opinion, the COVID-19 vaccine makes sense for any child who is overweight or has a preexisting condition. It also may make sense for a teenager given their closer physiologic similarity to
adults and the fact that historically, vaccines safe in adults have been safe in kids when dosed
appropriately. But given the case-report level rarity of a healthy child dying of COVID-19, I would not
recommend a two-dose vaccine regimen for a healthy child ages 0 to 12 years until we have more
data. Each parent will have to assess their own child's individual risk, but in my opinion, the case to
vaccinate young healthy kids is not compelling right now.
Toegegeven, het gaat wel om kinderen tot 12 jaar.
De lab-lek theorie als origine van de corona pandemie heeft ook weer tegengeluiden opgeleverd, en
in dit verhaal gestuurd door Niek worden een aantal zaken ontkracht
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/18/in-hunt-for-covids-origin-new-studies-pointaway-from-lab-leak-theory
Een aantal argumenten worden tegen het licht gehouden, zoals de claim dat door “gain of function”
het virus speciaal meer infectieus voor mensen zou maken
The claim that Sars-CoV-2 was suspiciously well adapted to humans at the beginning of the pandemic
also finds little support. It infects a wide range of species – including cats, dogs, mink, tigers and lions
– and if anything has become better adapted to humans over the pandemic, in part through further
alterations to the spike protein.
Ook van Ranst gelooft niet in het lab-lek
Marc Van Ranst, a virologist who is helping to coordinate Belgium’s pandemic response, says:
“Nature is the biggest bio-terrorist there is. It has shown time and time again that it doesn’t need a
lot of help in creating a virus and making it jump between species.”
Inmiddels is er veel meer bekend geworden over de markt in Wuhan, en het lijkt erop dat er in de
bewuste periode helemaal geen vleermuizen en schubdieren waren. Maar er waren veel meer
potentiele kandidaten vertelt Marion Koopmans (podcast gestuurd door Niek)
https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/9a8f7b9f-520b-4fba-b95b-9182cce77339/en-toenwisten-we-ineens-precies-welke-dieren-er-op-de-markt-in-wuhan-zaten
Vanaf minuut 24 komt het verhaal over de markt, o.a. gaat het over de wasbeerhond.
Met wat googlen, trefwoorden wasbeerhond en corona kom ik op een al wat ouder Volkskrant
verhaal
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-pleit-schubdier-vrij-vancoronaplaag~b4a16c30/
Christian Drosten gokt op de wasbeerhond, die kennelijk in China in grote hoeveelheden wordt
gefokt voor hun pels
Het schubdier is niet het eerste dier dat de zwartepiet krijgt toegespeeld. Eerder meenden Chinese
wetenschappers overeenkomsten te zien tussen het coronavirus en bepaalde slangenvirussen. En
recentelijk opperde de Duitse viroloog Christian Drosten om de wasbeerhond nader te onderzoeken,
een Aziatisch roofdier dat men in China als pelsdier houdt.
Peter Buwalda, die elke vrijdag een column in de Volkskrant heeft is een man van hyperbolen.
https://www.volkskrant.nl/mensen/het-was-een-fantastische-ochtend-mijn-vaccinatieexperience~b965bf46/
Hij steekt zó de loftrompet over Hugo de Jonge dat je denkt dat hij hem in de maling neemt.
Buwalda kreeg zijn prik in de RAI.
De man, zijn schoenen. Ik vermoed inmiddels dat de Noord-Zuidlijn, die mij van Amsterdam-Noord
vliegensvlug naar de Rai vervoerd had, bij Hugo’s vaccinatieplan hoorde. Je wilt iedereen op tijd op
de locatie, natuurlijk.
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Maar uit wat hij verder schrijft blijkt toch wel dat hij onder de indruk was van de organisatie.
Van Niek een bericht dat het RS-virus zich niet netjes aan de seizoenen houdt en nu juist de kop
opsteekt.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/winters-rs-virus-houdt-zich-niet-aan-seizoenen-enmaakt-jonge-slachtoffers-hoe-kan-dat~bdbf4b15/
Vooralsnog gaat het om een lokale uitbraak. En verklaring dat het zou komen omdat het virus een
tijd is weggeweest, en er nu een grotere groep ontvankelijk is voor het virus lijkt me niet echt
waarschijnlijk. Verhoudingsgewijs zal die groep toch niet zoveel groter zijn lijkt mij.
In India is het niet een virus maar een schimmel dat extra zorgen geeft, zoals blijkt uit een NY Times
artikel dat Niek mij stuurde.
https://www.nytimes.com/2021/06/20/world/asia/india-covid-black-fungus.html?smid=em-share
Ik had nog nooit van mucormycosis gehoord, het komt hier ook maar heel zelden voor. En dat is
maar goed ook want het is geen aangename schimmel. Een infectie loopt vaak dodelijk af. Dat het in
India nu gerelateerd wordt aan corona is waarschijnlijk te wijten aan het kwistig gebruik van
dexamethason, dat de natuurlijke afweer verzwakt.
Many doctors prescribed steroids in quantities and for durations that far exceed World Health
Organization recommendations, said Arunaloke Chakrabarti, a microbiologist and the co-author of a
study examining the causes of India’s mucormycosis outbreak.
Jard Baljet stuurde me een ingezonden brief in de NRC. De briefschrijver reageert op een artikel
waarin staat dat de eerste vaccinatie die van Jenner was.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/17/vaccins-preventieve-inentingspraktijken-bestonden-allanga4047646
Het is een reactie op een artikel dat in de NRC stond van de “bende van vijf”, een groep met daarin 3
filosofen, die het zeer oneens zijn met andere filosofen zoals Marli Huijer.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/11/een-vaccin-nu-al-leve-de-medische-wetenschap-a4046982
Zij vinden dat er te weinig waardering is voor de supersnelle ontwikkeling van vaccins
Naast de dwingende realiteit van alledag wordt het zicht op deze unieke prestatie ook belemmerd
door de ‘coronafilosofen’, zoals deze krant hen doopte: zij serveren een warboel van
maatschappijkritiek, wantrouwen in de wetenschap en angst voor technologie. Rudy Kousbroek
waarschuwde dertig jaar terug al voor „wandelaars die weigeren zich met kaarten in te laten en toch
de mensheid de weg willen wijzen”.

Bij het artikel van de “bende van vijf” is ook een
plaatje opgenomen met daaronder “de eerste
pokkenvaccinatie door Edward Jenner”.
De NRC briefschrijfster reageert op die “eerste
pokkenvaccinatie”, omdat al veel eerder de
variolatie werd toegepast. Door variolatie wordt
contact gemaakt met het “echte” virus
(variola=pokkenvirus), bij vaccinatie met een
verzwakte vorm (bij pokken, vacca=koe, de
koepokken).
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Nederland kleurt niet meer rood maar oranje. Dat komt goed uit, zeker als Nederland zondag wint
van Tsjechië. In het Noorden is het zelfs groen. Die verandering van kleur is niet zo verrassend, alle
cijfers zijn al een hele tijd laag. Maar omdat de cijfers over de laatste 14 dagen worden genomen
duurt het een hele tijd voordat deze codering aan de realiteit is aangepast.
Van de andere kant, als er weer meer besmettingen komen, duurt het ook weer een hele tijd voor
we weer rood kleuren. Dat is ernstiger dan een late oranje of groene kleur.
Ik begrijp niet goed waarom een 14 dagen periode wordt genomen en niet bijvoorbeeld een week.
Bij potentieel exponentiële processen is een week nog lang.
Als de delta variant er niet was geweest was het moeilijk geweest om allerlei praatprogramma’s nog
te vullen met corona nieuws. Bij het dashboard worden nu ook de diverse varianten getoond.

We zijn nu bijna op de helft van het Griekse alfabet, als dat zo doorgaat moet er weer wat anders
bedacht worden.
Erg actueel zijn de cijfers niet, er staat onder de tabel “waarde van vrijdag 25 juni”, maar rechts heb
ik een afbeelding die te zien is op de hoofdpagina, en daar blijkt uit dat de cijfers van ruim 2 weken
geleden zijn.
Inmiddels is de delta variant in Amsterdam al voor 40% verantwoordelijk van de besmettingen. RTL
Nieuws bericht er o.a. over
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5237948/deltavariant-toename-nederlandamsterdam
Het oprukkend delta virus heeft tot nu toe niet de dalende lijn in het aantal besmettingen in
Amsterdam tegengehouden. Uit het corona dashboard van de overheid het plaatje van Amsterdam
(daalt wel iets langzamer dan in de rest van Nederland)
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In het RTL stuk ook een link naar een interview
met Marion Koopmans over de delta variant. Een
realistisch verhaal: het is besmettelijker maar
voor het overige vergelijkbaar met de andere
varianten. Wel zo dat met name bij Astra een
tweede prik aangewezen is. Vandaar ook de
problemen in de UK.
In de UK zijn 2 miljoen patiënten die “long covid” hebben (gehad) volgens dit artikel in The Guardian,
gestuurd door Niek
https://www.theguardian.com/society/2021/jun/24/more-than-2m-adults-in-england-have-hadlong-covid-for-over-12-weeks-study
Long covid is hier gedefinieerd als symptomen die nog 12 weken na infectie optreden. Dit zijn risico
factoren.
The React-2 study also found that the prevalence of persistent symptoms increased with age, with a
3.5% increase in the likelihood of developing long Covid for each decade of life. Women were 1.5
times more likely to experience ongoing symptoms than men, and people who were overweight,
smoked, lived in deprived areas or had been admitted to hospital were also at greater risk. However,
persistent symptoms were less common among Asian ethnic groups.
Ook in The Guardian en gestuurd door Niek een verhaal over de vele problemen met het Astra
Zeneca vaccin
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/26/the-oxford-vaccine-the-trials-and-tribulations-ofa-world-saving-jab
Een factor is dat Astra nauwelijks ervaring heeft met vaccins. Merck was eigenlijk de beoogde
partner, maar het moest een Engels (en Zweeds) bedrijf worden. Dat om zeker te zijn van prioriteit
voor de UK bij levering staat in dit artikel. Met daarbij een klassieke fout:
A deal had been expected with the German giant Merck, which has a huge vaccine division, but the
British health secretary, Matt Hancock, is said to have torpedoed it because there was no guarantee
that the UK would get priority once doses were available.
De Duitse Merck (AG) is wel groot, maar gigant is wat te veel van het goede. Bedoeld is het
Amerikaanse MSD, de M is Merck zoals het vaak genoemd wordt.
Beetje flauw misschien om dit te noemen want het is verder een geweldig artikel.
Het geklungel met de klinische tests is me nu wat duidelijker geworden, deze tests waren ontworpen
door het (universitaire) Oxford, die misschien wel ervaring had met tests voor zeldzame tropische
ziektes maar niet met tests op deze schaal. Astra kwam pas later in beeld.
Nieuw voor mij was dat de Russen desinformatie hebben verspreid. Ze hebben daarbij gebruik
gemaakt van het chimpansee adeno virus van Astra (King Kong plaatjes bijvoorbeeld). Doet me
denken aan de cartoons bij de koepok vaccinatie, dan wel ruim 200 jaar geleden.
Dit is wel een goede samenvatting van alle ellende
Dr Peter Hotez, co-director of the Texas Children’s Center for Vaccine Development, cited three issues
that had gone badly wrong. “AstraZeneca is not a vaccine company. That’s probably one. Two,
they’re trying to accelerate this in a public health emergency. Three, there is this rare complication,
the cerebral thrombosis, happening in an environment of intense anti-vaccine aggression. And you’ve
now got reports from the Russian government trying to discredit their competitors’ Covid vaccines.
Een zeldzame bijwerking als Guillain Barré voor het Astra vaccin kan er dan ook nog wel bij. Het is
een ernstige neurologische aandoening die ook in heel zeldzame gevallen bij influenza vaccins is
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gerapporteerd. Ik heb het al vaak genoemd, het eerst op 20 april 2020, maar altijd in verband met
influenza vaccin.
Peter Toll stuurt mij 2 publicaties, die worden genoemd in een publicatie van MedpageToday, de
artikelen kunnen via deze link worden benaderd:
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/93227
Behalve Astra lijkt ook Janssen in zeldzame gevallen deze bijwerking te hebben.
Bij Pfizer kom ik niet verder dan een publicatie waarin 1 geval beschreven is. Omdat deze
aandoening ook “spontaan” voorkomt is dat geen sterke zaask.
In het Pharmaceutisch Weekblad (18 juni, pag. 19) een opiniestuk van een apotheker uit NoordLimburg die een “raar gevoel” kreeg bij een mailing van de Inspectie die dreigde artsen te beboeten
die HCQ of ivermectine voorschreven voor corona patiënten.
De apotheker ging te rade bij artsen en kwam toen op deze website terecht
https://c19hcq.com/
Als je dan dit te zien krijgt, en op deze website niet te achterhalen is welke organisatie en mensen
hier achterstaan dan moet er toch al wel twijfel gaan ontstaan

Zo langzamerhand wordt wel toegegeven dat HCQ niet werkt bij gehospitaliseerde patiënten maar
veel mensen geloven nog wel in goede resultaten als je het in een vroege fase zou geven.
Ik heb een kleine test gedaan welke studies wel en niet bij de “early treatment” zijn opgenomen, en
kwam daarbij direct op een studie van Didier Raoult uit Marseille. Terwijl deze uit The Lancet,
dubbelblind opgezet en met resultaat 0, niet is opgenomen
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00053-5/fulltext
In de Volkskrant komt deze Didier Raoult weer ter sprake, vanwege de rechtszaak die hij heeft
aangespannen tegen Elisabeth Bik.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/factcheckers-onder-vuur-ontmaskerde-onderzoekers-slaansteeds-vaker-terug-met-rechtszaken~bb626545/
Ik had haar al genoemd in mijn journaal van 23-25 mei 2021. Ook andere rechtszaken tegen factcheckers komen aan de orde.
Wat Bik betreft is nieuw voor mij dat ook van onverdacht Franse kant ongenadig hard tegen Raoult
wordt uitgehaald. De grootste Franse overheidsorganisatie voor fundamentele research, CNRS, heeft
een ethische club, COMETS. Dit schrijft de COMETS in een perspublicatie over die rechtszaak
The complaint lodged by Didier Raoult and Éric Chabrière follows a number of threats that they (or
their supporters) have made on social networks. These actions are part of unacceptable intimidation
strategies. The COMETS wishes to express its concern about such practices, which should be strongly
condemned.
De volledige tekst staat hier
https://comite-ethique.cnrs.fr/en/comets-press-statement-on-the-complaint-filed-by-professorsdidier-raoult-and-eric-chabriere-against-elisabeth-bik-and-boris-barbour/
Elisabeth Bik heeft verder nog niets gehoord over de rechtszaak. Zou me niet verbazen als deze niet
wordt doorgezet.
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