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Corona journaal 2-4 juli 2021  
 
Dansend richting de vierde golf, de titel van een kritisch stuk van Hans Steketee over de 
versoepelingen van het kabinet 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/02/dansend-richting-de-vierde-golf-a4049685 
Het past zeker bij de uitbraak in de Enschedese après ski ?? discotheek Aspen Valley 
De R zoals die nu is kennen we pas over 2 weken, maar dat deze nu al stevig boven de 1 is blijkt uit 
het doorlopende 7 daags gemiddelde van het aantal besmettingen 
 

 
 
Toevallig kwam ik weer een paar weken oud item tegen op nu.nl. Aan het woord een voorzichtige 
Wim Schellekens van het Red Team, en een optimistische Frits Roosendaal 
https://www.nu.nl/coronavirus/6140171/experts-over-versoepelingen-je-moet-je-afvragen-welk-
risico-je-accepteert.html 
Frits Roosendaal zag het toen rooskleurig in 
"Op populatieniveau remmen mensen die één prik hebben gehad ook de verspreiding af. Het lijkt mij 
niet dat het reproductiegetal (het getal dat weergeeft hoe snel het virus zich door ons land verspreidt, 
red.) deze zomer weer boven de 1 uitkomt."  
Dit is van 18 juni, zo snel kan het gaan. 
 
Omdat de stijging zich vooral voordoet in de lagere leeftijdscategorie – de gemiddelde leeftijd ligt nu 
op 30 jaar – hoeven we voorlopig geen flinke stijging in het aantal ziekenhuisopnames te 
verwachten. Toch lijkt het me goed dat er nu een waarschuwing komt met bijvoorbeeld als 
aanbeveling om zoveel mogelijk activiteiten buitenshuis te organiseren en als het niet anders kan, 
ruimtes heel goed te ventileren. 
In maart 2020 was de gedachte dat groepsimmuniteit zou zijn bereikt wanneer de bevolking voor ca 
60% immuun zou zijn. Vele varianten later is nu de schatting ca 85% (allemaal zoals ik het me 
herinner, kan er paar procent naast zitten). En we hebben de laatste variant nog niet gehad, we 
zitten zo op de 90%. Groepsimmuniteit alleen door vaccinatie zie ik daarom niet zo snel bereikt, maar 
het lijkt me wel goed om de eindfinish van vaccineren te bereiken zonder eerst nog weer een groot 
aantal besmettingen met toch ook weer heel wat long-COVID gevallen. Om nog maar te zwijgen van 
een flinke groep mensen die onvoldoende antistoffen heeft aangemaakt. Iedereen behandeld met 
immunosuppressiva een derde prik lijkt mij. 
 
Het liedje van Grapperhaus over mondkapjes is niet alleen gênant maar geeft met de kennis van nu 
een slecht signaal af 
https://www.gids.tv/video/348359/humberto-gemist-ferd-grapperhaus-over-mondkapjes-blij-dat-ik-
hem-in-de-prullenbak-kan-doen 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/02/dansend-richting-de-vierde-golf-a4049685
https://www.nu.nl/coronavirus/6140171/experts-over-versoepelingen-je-moet-je-afvragen-welk-risico-je-accepteert.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6140171/experts-over-versoepelingen-je-moet-je-afvragen-welk-risico-je-accepteert.html
https://www.gids.tv/video/348359/humberto-gemist-ferd-grapperhaus-over-mondkapjes-blij-dat-ik-hem-in-de-prullenbak-kan-doen
https://www.gids.tv/video/348359/humberto-gemist-ferd-grapperhaus-over-mondkapjes-blij-dat-ik-hem-in-de-prullenbak-kan-doen
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Als ik naar de ontwikkeling van de varianten kijk van corona, dan gaat deze meer in de richting van 
mazelen dan van influenza. De R van mazelen is heel erg hoog, maar het vaccin tegen mazelen 
beschermt heel erg lang. De R van het corona virus wordt steeds hoger, maar gelukkig blijven de 
vaccins tot nu toe werkzaam, en zijn er voorspellingen die in de richting van vele jaren bescherming 
gaan.  
Wordt het dan tijd om de vergelijking met het influenza virus, waar het gaat om de verspreiding 
meer te gaan relativeren en meer te kijken naar het mazelen virus?  
Dus (nog) meer aandacht voor verspreiding op de langere afstand? 
 
Die langdurige bescherming, zie bijvoorbeeld het artikel van Keulemans in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/langdurig-werkzaam-goed-te-mixen-coronavaccins-
tonen-steeds-meer-kunstjes~ba3ed97f/ 
Keulemans noemt een aantal onderzoeken die in de richting van een langjarige bescherming gaan 
Concreet kan dat erop neerkomen dat extra inentingen de komende tijd misschien alleen nodig zijn 
voor broze ouderen, of mensen met een verzwakt immuunsysteem bij wie de vaccins minder goed 
aanslaan – een strategie, waarnaar het RIVM momenteel onderzoek doet. 
Het mixen van vaccins is waarschijnlijk beter dan 2x eenzelfde product toedienen al is de volgorde 
wel van belang. Eerst Astra daarna Pfizer is goed maar 
Onverwacht is ook de ontdekking dat de omgekeerde volgorde – eerst Pfizer, daarna AstraZeneca als 
tweede prik – juist mínder bescherming geeft. 
 
Rosanne Hertzberger constateert dat de animo voor vaccinatie toeneemt 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/03/zelfs-de-me-myself-i-generatie-komt-opdagen-a4049728 
Dat er in het vaccinatieprogramma voor kinderen vaccins bij zitten die uitsluitend worden 
toegediend voor anderen was mij niet bekend 
Tieners vaccineren is een logische keuze – ook al lopen zij weinig kans ernstig ziek te worden. Er zijn 
tenslotte talloze vaccinaties die je neemt voor de ander. Baby’s worden ingeënt tegen hepatitis B 
omeen andere risicogroep (voornamelijk homomannen en sekswerkers) te beschermen. Meisjes 
worden ingeënt tegen de bof om jongetjes te beschermen. Zo werkt vaccineren nu eenmaal – het 
volgt de regels van de kudde. 
Wat hepatitis B betreft lijkt mij dat niet alleen sekswerkers een risicogroep zijn, maar ook de klanten, 
een toch wel ruimere groep. In dit soort gevallen pak ik het boekje VAXX van Coutinho erbij en hij 
signaleert meer risicogroepen. Iedereen die met bloed werkt bijvoorbeeld. 
En voor bof geldt weliswaar dat complicaties vaker voorkomen bij jongens, maar dat meisjes zeker 
niet gevrijwaard zijn. 
HPV vaccinatie voor jongens komt in het RVP in 2022. Dat komt nog het dichtst bij een vaccinatie die 
je uitsluitend voor een ander doet, maar deze noemt Hertzberger niet. Opmerkelijk dat de 
vaccinatiebereidheid de laatste tijd sterk is toegenomen: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-tieners-met-hpv-vaccinatie-stijgt-
spectaculair-wat-betekent-dat-voor-de-coronaprik~be42da80/ 
 
Voor Hertzberger ligt de grens voor corona vaccinatie bij 12 jaar 
De kans dat dit virus blijft circuleren, lijkt heel groot. Ik denk dat het verstandig is om bij twaalf jaar te 
stoppen met vaccineren, de overgebleven vaccins naar het buitenland te sturen en de rest van de 
jeugd groepsimmuniteit te laten opbouwen. Net als met de andere coronavirussen zullen zij meerdere 
besmettingen in hun vroege jeugd doormaken en een stevige en langdurige immuniteit opbouwen.  
Dat is de hoop voor de toekomst. Dat er een generatie opgroeit die pas als zestigplusser voor het 
eerst gevaccineerd hoeft te worden, en voor wie dit coronavirus hun leven lang alleen een 
verkoudheidje zal zijn. 
 
Paul Scheffer is in een voorzichtige juichstemming 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/langdurig-werkzaam-goed-te-mixen-coronavaccins-tonen-steeds-meer-kunstjes~ba3ed97f/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/langdurig-werkzaam-goed-te-mixen-coronavaccins-tonen-steeds-meer-kunstjes~ba3ed97f/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/03/zelfs-de-me-myself-i-generatie-komt-opdagen-a4049728
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-tieners-met-hpv-vaccinatie-stijgt-spectaculair-wat-betekent-dat-voor-de-coronaprik~be42da80/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-tieners-met-hpv-vaccinatie-stijgt-spectaculair-wat-betekent-dat-voor-de-coronaprik~be42da80/
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https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/01/twee-hoeraatjes-voor-hugo-is-niet-te-veel-gevraagd-
a4049569 
Het gaat om Hugo de Jonge 
Het is een wonder dat hij al die lange maanden overeind is gebleven, want wat is hij toegetakeld. 
Deze minister heeft vast en zeker fouten gemaakt, maar ik zou denken: twee hoeraatjes voor Hugo is 
niet te veel gevraagd nu het land weer open is. 
Scheffer kijkt terug op groepen die zich tegen het kabinetsbeleid hebben gekeerd. Daarbij gaat het 
om de populistische politici die roepen om meer veiligheid en dan bij maatregelen protesteren tegen 
vrijheidsbeperkingen. Ook een groep filosofen noemt Scheffer 
Je zou ook denken dat veel spraakmakende filosofen, van wie een enkeling niet aarzelde om te 
spreken over coronafascisme’ er goed aan doen eens om te kijken. Ze wisten zeker dat de inperkingen 
van vrijheden de voorbode waren van een controlestaat, ze dachten dat de avondklok voor andere 
doeleinden gebruikt ging worden. We kunnen gemakkelijk een waslijst samenstellen van hun 
wantrouwen – wat blijft er eigenlijk van over? 
 
Evenals Hertzberger is Scheffer tevreden over de vaccinatiegraad, we zitten bij de top in Europa. Dat 
probeer ik bevestigd te krijgen en zoek op de website van de Europese CDC 
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html - age-
group-tab 
Daar staat een overzicht van alle Europese landen, de vaccinatiegraad per leeftijdscategorie. Alle 
landen behalve Nederland en Duitsland. Dat wij er niet bijstaan zal te maken hebben met de wel heel 
gebrekkige registratie, de vrijblijvendheid om de gegevens te delen met het RIVM, en de chaotische 
registratie via de huisartsen. Persoonlijke ervaring: mijn 2de Astra prik staat niet geregistreerd, ik krijg 
geen CoronaCheck QR code, Tanya wel. We zijn beiden tegelijk opgegaan voor vaccinatie. De 
huisartsenpraktijk doet een tweede poging voor mij (inmiddels met goed resultaat). 
Dat Duitsland er niet bij staat zal mogelijk te maken hebben met het Datenschütz Gesetz. 

 
Voor de landen die de registratie wel op orde hebben zie je algemeen dat de ouderen hoger scoren 
dan de jongeren, wat te maken heeft met de vaccinatiebereidheid en volgorde van vaccinatie. Maar 
in Frankrijk staat de vaccinatiegraad van 80 plus op bijna 80% en 70-70 op bijna 90%. Polen heeft een 
nog groter verschil. 
 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/01/twee-hoeraatjes-voor-hugo-is-niet-te-veel-gevraagd-a4049569
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/01/twee-hoeraatjes-voor-hugo-is-niet-te-veel-gevraagd-a4049569
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/17/pas-op-voor-de-coronafascist-a4006170
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#age-group-tab
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#age-group-tab
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Corona journaal 5-10 juli 2021 
 
Huib van Dis was vrijdag op het Trefpunt, bij de wekelijkse vrijwilligersdag. Hij werkt nog steeds bij de 
GGD van Amsterdam, en heeft van nabij de ongelooflijk snelle toename in het aantal besmettingen 
gezien, van ca 50 in ongeveer een week naar bijna 1000. 
We spraken over de toegenomen besmettelijkheid van het virus, waar komt dat vandaan?  
Het lijkt mij dat we dit moeten zoeken in aanpassing van de spike, de “sleutel” van het virus om de 
cel binnen te komen. Past deze beter dan zijn meer virusdeeltjes in staat de cel binnen te komen. Een 
besmetting kan dan met minder virusdeeltjes plaats vinden. 
Kleinere druppels zouden dus wel eens belangrijker kunnen worden bij de nieuwe varianten. Ik heb 
gekeken naar de persconferentie van Rutte, de lessenaar is voorzien van pictogrammen,  

handen wassen, afstand houden en testen.  
Zoveel mogelijk activiteiten buiten plannen, en als het binnen moet 
goed ventileren. Dat zou ik willen inwisselen voor het handenwassen. 
 
 

 
Arts-microbioloog Bert Mulder is lid van het Red Team, dat staat voor een corona “zero” beleid. Met 
de enorme stijging in het aantal besmettingen beleeft hij zijn “finest hour” (artikel gestuurd door 
Huub): 
https://www.ad.nl/binnenland/expert-maakt-gehakt-van-aannames-rivm-over-deltavariant-
volstrekt-onderschat~ac6d5ec5/ 
Het laatste advies van het Red Team is van 4 februari, en hield in dat het Team stopt met adviezen 
omdat de strategie van het Red Team (het virus uitbannen) niet werd gedeeld door de overheid. Doel 
van de overheid tot nu toe was een balans vinden tussen de druk op de volksgezondheid, en het 
normale leven zoveel mogelijk door laten gaan.  
Een stijging van het aantal besmettingen jongeren zou op termijn bij de risicogroepen terecht kunnen 
komen en zou de druk op de gezondheidszorg weer kunnen toenemen 
Volgens de arts-microbioloog nemen besmettingen niet alleen toe onder feestende jongeren. ,,Ik zie 
nu al de eerste verontrustende tekenen dat de deltavariant doorsijpelt naar de 60-plussers. Het 
grootste deel daarvan bestaat uit mensen van 60 tot 65 jaar die met AstraZeneca zijn gevaccineerd. 
Daar zie ik een 37 procent stijging.’ 
 
Ik volg de cijfers via de corona-locator en zie daar niet direct een stijging bij de risicogroepen. Het 
corona dashboard van de overheid toont dat ook niet. Hier het enorme verschil in het aantal 
besmettingen tussen de leeftijdscategorieën (gegevens uit het corona dasshboard overheid). De 
cijfers geven weer het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. 

 
Voor de 60-69 jarigen staat in deze grafiek de 
stand op 10 juli op 1,5. Dus van de 100.000 
mensen tussen de 60 en 69 testte tussen de 1 en 
2 positief.  
Ik heb gekeken op 1 juli en toen stond de stand 
op 1,1.  Van 1,1 naar 1,5 is ongeveer een stijging 
van ca. 35% maar de vraag is of we ons daar op 
dit moment zorgen over moeten maken. De 20-
29 jarigen zijn in diezelfde periode van 12,6 naar 
96,7 gegaan. 

 
Mulder is vooral bezorgd over het ontstaan van nieuwe varianten 

https://www.ad.nl/binnenland/expert-maakt-gehakt-van-aannames-rivm-over-deltavariant-volstrekt-onderschat~ac6d5ec5/
https://www.ad.nl/binnenland/expert-maakt-gehakt-van-aannames-rivm-over-deltavariant-volstrekt-onderschat~ac6d5ec5/
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,,Mijn grootste zorg is dat je nu doordat er miljoenen mensen nog maar deels gevaccineerd zijn, een 
soort laboratoriumsetting creëert waarbij de virussen gekieteld worden door mensen met een lage 
dosis antistoffen. Daardoor kunnen virussen geprikkeld worden om te komen met een variant die 
antistoffen kan omzeilen.  
Hij heeft mogelijk een punt, maar in de hele wereld wordt nu gevaccineerd, met een bevolking waar 
het virus vaak flink rondgaat. De Nederlandse bijdrage lijkt mij gering, in dat geheel. 
 
Rosanne Hertzberger in de NRC vindt ook dat het te snel is gegaan maar haar toon is toch anders dan 
dat van Mulder 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/10/nee-we-kunnen-niet-meer-nog-even-wachten-a4050504 
Konden wij in Nederland omgaan met de verleiding van lage besmettingscijfers, gesloten corona-
afdelingen, gevaccineerde kwetsbaren en een stijgende vaccinatiegraad? Nee, we faalden jammerlijk. 
We vielen elkaar massaal in de armen, we knuffelden en kusten en gingen binnen een week tijd van 
500 gevallen per dag naar 5.000. 
Inmiddels hebben we (zaterdag) de 10.000 gepasseerd. Maar hadden we dit kunnen voorkomen? 
Deze piek had voorkomen kunnen worden door drie maanden lang repressie uit te oefenen. Je had 
een generatie moeten uitleggen dat ze, ondanks de lege ziekenhuizen, ondanks de gevaccineerde 
kwetsbaren, ondanks het feit dat ze zelf niet ernstig ziek zullen worden, toch nog steeds niet uit 
mogen. Het betekent een zomer illegale feestjes oprollen, boetes uitdelen. 
Hertzberger vraagt zich af wat onze toekomst is 
Ik kijk naar Israël en ik maak me zorgen. Ondanks de hoge vaccinatiegraad en lege ziekenhuizen 
hebben ze daar eind juni met 100 besmettingen per dag mondkapjes weer verplicht gesteld in winkels 
en andere binnenruimte voor iedereen boven de zeven jaar. Dat is het doemscenario. Dat we op een 
gegeven moment niet meer afleren om dit virus te bestrijden. Maar dat moet wel. Het mag ons leven 
niet blijvend ontwrichten. 
 
Achteraf had het allemaal wel wat voorzichtiger gekund, want nu moet toch ook weer repressie 
worden uitgeoefend. Marc Bonten verdedigt de lijn die het OMT heeft gevolgd. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omt-lid-marc-bonten-door-allerlei-kleine-dingen-
werd-testen-voor-toegang-van-een-schild-een-gatenkaas~bb666387/ 
Achteraf erg jammer dat niet eerst evenementen in de buitenlucht zijn vrijgegeven en disco’s nog 
gesloten bleven 
‘Je loopt meer risico op een besmetting in een stomende disco met duizend man dan op een grasveld 
in de open lucht met duizend man. Maar hoe zit het als dat festival niet één maar meerdere dagen 
duurt? En als er niet duizend, maar tienduizend mensen staan? Het is moeilijk te voorspellen. Daarom 
moeten we nu pas op de plaats maken. Dat is natuurlijk heel jammer.’ 
 
Veel zal afhangen in hoeverre de vaccins bescherming bieden tegen de delta variant, en uit Israël 
komen wat dat betreft tegenstrijdige berichten. Voor een deel komt dat omdat niet altijd duidelijk is 
wat “bescherming” inhoudt, bescherming tegen een infectie, bescherming tegen ziekenhuisopname, 
bescherming tegen overlijden. In de NY Times een artikel hierover. 
https://www.nytimes.com/2021/07/08/health/pfizer-booster-delta-variant.html 
Pfizer en BioNTech melden afnemende bescherming in de tijd 
Vaccine efficacy may decline six months after immunization, the companies said in a news release, 
and booster doses may be needed to fend off virus variants. 
Pfizer meldt dat het binnenkort aan de FDA gegevens zal leveren die de wenselijkheid (noodzaak) van 
een derde prik als booster zou aantonen. Deskundigen zijn nog niet zo ver, er is wat argwaan omdat 
Pfizer voordeel zou hebben wanneer een derde prik als booster nodig zou zijn. En ook de FDA en CDC 
zijn nog niet overtuigd 
Federal agencies also sounded a dubious note on Thursday night. Generally, Americans who have 
been fully vaccinated do not need a booster shot at this time, the F.D.A. and the Centers for Disease 
Control and Prevention said in a joint statement. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/10/nee-we-kunnen-niet-meer-nog-even-wachten-a4050504
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omt-lid-marc-bonten-door-allerlei-kleine-dingen-werd-testen-voor-toegang-van-een-schild-een-gatenkaas~bb666387/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omt-lid-marc-bonten-door-allerlei-kleine-dingen-werd-testen-voor-toegang-van-een-schild-een-gatenkaas~bb666387/
https://www.nytimes.com/2021/07/08/health/pfizer-booster-delta-variant.html
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Israel was nummer 1 in de vaccinatierace, omdat ze een deal hadden met Pfizer, dat onbeperkt 
toegang kreeg tot de gegevens van degenen die gevaccineerd zijn. Dus ik neem aan dat Pfizer goed 
op de hoogte is van de prestaties van het vaccin, ook ten opzichte van de delta variant. 
Wat maar weinig aandacht heeft gekregen is dat Pfizer ook een vaccin ontwikkelt op basis van de 
delta variant. Tot nu toe heb ik daarover alleen iets gezien in de Financial Times, en in 
bovengenoemd NY Times artikel, waar alleen dit staat 
Pfizer and BioNTech announced on Thursday that they were developing a version of the coronavirus 
vaccine that targets Delta, a highly contagious variant that has spread to nearly 100 countries. The 
companies expect to begin clinical trials of the vaccine in August. 
Deze klinische tests kunnen heel beperkt zijn, met een beperkt aantal proefpersonen en het 
registratieproces zou binnen enkele maanden afgerond kunnen worden.  
Ik heb niet kunnen vinden of Astra Zeneca ook een vaccin ontwikkelt op basis van de delta variant. 
 
Niek stuurde me een overzichtsartikel van de ontwikkeling van het mRNA vaccin 
https://www.wired.co.uk/article/mrna-vaccine-revolution-katalin-kariko?utm_source=onsite-
share&utm_medium=email&utm_campaign=onsite-share&utm_brand=wired-uk 
Een mooi overzicht, dat zowel de historie behandelt als vele nieuwe toepassingen, zoals 
bijvoorbeeld voor het influenza vaccin. Maar ook moeilijker virussen zoals HIV waar nu nog steeds 
geen vaccin voor is. De grenzen zijn eindeloos: 
Because of this, the number of new projects is exploding. A recent report from Roots Analysis 
counted over 150 mRNA vaccines and other therapies in development. 
Ook een Belgisch bedrijf doet mee 
Ziphius Vaccines, a small Belgian company founded in 2019 to focus on mRNA treatments for 
cancer, pivoted towards infectious disease during the pandemic. “Nobody believed you could 
produce a vaccine so quickly; but suddenly, with the [mRNA] platform, you can get a target within 
six weeks,” says Mathieu Ghadanfar, the company’s chief medical officer. Ziphius quickly chose ten 
targets, including dengue, hepatitis and tick-borne encephalitis, and hopes to have pre-clinical 
results for at least four by the end of 2022.  
 
Mely van Malenstein is vrijwilligster op het Trefpunt, en voorzitter van de NHG werkgroep 
Geschiedenis Huisartsen Geneeskunde. Zij krijgt mijn journaal, en als “tegenprestatie” stuurde ze mij 
haar boek “De geplaagde stad. Spaanse griep, pokken en cholera in Gorinchem.” 
Het beleeft inmiddels de derde druk, opmerkelijk voor wat in eerste instantie een regionale 
publicatie lijkt, maar met wat Google zoekwerk zag ik dat het in de landelijke pers was opgemerkt, 
zoals  
https://www.ad.nl/rivierenland/medisch-historicus-schreef-boek-over-epidemieen-corona-is-
minder-uniek-dan-iedereen-denkt~a8e0368e/ 
Toen ik haar dat schreef stuurde Mely mij een link op van een lezing die ze heeft gehouden tijdens 
het Paleissymposium, in aanwezigheid van Willem-Alexander, Maxima en Beatrix, een hele belevenis 
zoals ze schreef 
https://www.paleisamsterdam.nl/paleissymposium/ 
De eerste lezing is van Mely, die de huidige corona pandemie in historisch perspectief zet. Waarna 
Damiaan Denys en sprekers uit de UK en Japan de actualiteit behandelen. 
 
Het duurt nog even maar op zaterdag 25 september organiseren we (Stichting Farmaceutisch 
Erfgoed, Toine Pieters en ikzelf) een symposium “Vaccinatie in perspectief”. Ik wil het niet vergelijken 
met het paleissymposium, maar ook hier gaan we uit van de historie, naar de huidige tijd. Het zal 
worden gehouden in het Trefpunt Urk, en de live stream zal zonder kosten te volgen zijn. 
Voor het programma zie 
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/agenda/2021/vaccinatie-perspectief 

 

https://www.wired.co.uk/article/mrna-vaccine-revolution-katalin-kariko?utm_source=onsite-share&utm_medium=email&utm_campaign=onsite-share&utm_brand=wired-uk
https://www.wired.co.uk/article/mrna-vaccine-revolution-katalin-kariko?utm_source=onsite-share&utm_medium=email&utm_campaign=onsite-share&utm_brand=wired-uk
https://www.ad.nl/rivierenland/medisch-historicus-schreef-boek-over-epidemieen-corona-is-minder-uniek-dan-iedereen-denkt~a8e0368e/
https://www.ad.nl/rivierenland/medisch-historicus-schreef-boek-over-epidemieen-corona-is-minder-uniek-dan-iedereen-denkt~a8e0368e/
https://www.paleisamsterdam.nl/paleissymposium/
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/agenda/2021/vaccinatie-perspectief
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Corona journaal 11-15 juli 2021 
 
Hoe uitzonderlijk de huidige stijging in het aantal besmettingen is komt goed tot uiting in het plaatje 
uit de Volkskrant van donderdag. Er zijn meer landen met een nieuwe golf, maar de stijging in korte 
tijd is nergens zo groot als bij ons. 
 

 
 
Bram Hahn in Elseviers Weekblad, gestuurd door Huub vindt dat ook (of misschien juist) het OMT 
sorry moet zeggen.  
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/07/ook-het-omt-zou-sorry-moeten-zeggen-
834855/ 
Een hele serie voorbeelden uit de laatste adviezen noemt Hahn, zoals deze 
Het OMT heeft op grond van deze gunstige trend geen reservering ten aanzien van het voornemen 
van het kabinet om stap 4 (al dan niet met stap 5 gecombineerd) in het openingsplan enkele dagen te 
vervroegen en te nemen per 25 juni aanstaande.’ 
Reacties uit het OMT waren dat niet alle adviezen waren overgenomen door het kabinet, zoals 24 
uur geldigheid voor een negatieve test in plaats van 40 uur, maar er wordt wel toegegeven dat de 
modellen geen rekening hebben gehouden met bijvoorbeeld een “inhaalvraag”  
 
Ik zag woensdagavond de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma op TV, en zij gaf aan dat ook de 
burgemeesters in meerderheid voor de versoepelingen waren, dus zij wilde niet weten van kritiek op 
het kabinet. Zij had toestemming gegeven voor een feest waar 1000 bezoekers (festival Verknipt) 
besmet raakten. Dit was een festival in de open lucht, dus ik ben heel benieuwd naar het onderzoek. 
Tot nu toe ben ik er zelf van uitgegaan dat besmetting in de open lucht nauwelijks voorkomt.  
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd zoals uit dit Trouw artikel blijkt 
https://www.trouw.nl/binnenland/raakten-er-wel-echt-duizend-mensen-besmet-bij-utrechts-
festival-verknipt~b14d0935/ 
De eerste zwakke plek: vervoer. Een bezoeker vertelt dat haar lijnbus tjokvol stond. “Ik hoorde 
mensen zeggen: als we geen corona krijgen op het festival, dan wel in dit busje.” Iemand uit 
Rotterdam (24) ging rechtstreeks naar het festival met een partybus. “De meeste mensen kende ik 
niet. Een testbewijs hoefden we niet te laten zien en mondkapjes hoefden niet op.” 
en 
Zo’n volle bus is als een snoepwinkel voor het coronavirus. Een andere candyshop voor corona: de iglo 
stage van Verknipt. Het festival speelt zich namelijk niet alleen in de buitenlucht af, maar ook in een 
enorme tent. Beelden uit de tent spreken boekdelen. Duizenden mensen gaan los op de stampmuziek 
van dj’s. 
 

https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/07/ook-het-omt-zou-sorry-moeten-zeggen-834855/
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/07/ook-het-omt-zou-sorry-moeten-zeggen-834855/
https://www.trouw.nl/binnenland/raakten-er-wel-echt-duizend-mensen-besmet-bij-utrechts-festival-verknipt~b14d0935/
https://www.trouw.nl/binnenland/raakten-er-wel-echt-duizend-mensen-besmet-bij-utrechts-festival-verknipt~b14d0935/
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Blijft de vraag hoe ernstig de huidige besmettingsgolf nu is. Louis Kroes geeft tegengas in de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/paniek-over-de-deltavariant-van-het-coronavirus-is-
onterecht-a4050922 
Louis Kroes is hoogleraar virologie en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie in het Leids 
Universitair Medisch Centrum. Hij vindt de paniek over de hoge besmettingsaantallen met de 
Deltavariant van het coronavirus onterecht. 
Vanwaar de paniek over de Deltavariant? 
„Er is te snel paniek. In de paniek over het oplopende aantal besmettingen met de Deltavariant, lijkt 
het beleidsdoel te verschuiven: voorkomen dat ook maar íémand ziek wordt van corona of zelfs 
voorkomen van álle besmettingen. Maar het zijn nu vooral mensen tussen 18 en 30 jaar die besmet 
raken en die lopen echt weinig risico. Het lijkt er soms op dat men het virus tot de laatste snik wil 
uitroeien. Dat is onmogelijk en hoeft ook niet. Het virus zal blijven, ook in nieuwe varianten. We 
moeten er als maatschappij mee leren leven.” 
Hij vindt dat er nog te veel onduidelijkheid is wat de gevolgen zijn van “long Covid”, en vindt het niet 
terecht dat daar nu beleid op wordt gemaakt. Hij meent dat de huidige maatregelen vooral zijn 
gericht op het redden van de zomervakanties 
Ik zei laatst gekscherend tegen collega’s ‘nu gaat er niemand meer dood, maar doen we het voor 
code rood’. Ik heb wel begrip voor die nieuwe ingreep hoor, want je koopt er wat tijd mee. De 
besmettingen zullen weer dalen en dan kan hopelijk iedereen op vakantie.” 
 
Kroes gaat ook in op long Covid 
En langdurige Covid – waarbij je een paar maanden last hebt van vermoeidheid, hartkloppingen, 
pijn in de longen – waar ook jongeren last van kunnen krijgen? 
„Daar weten we nog te weinig van. Het is een medische complicatie maar we kunnen, ook 
internationaal, geen ingrijpende maatregelen opleggen aan de hele bevolking omdat sommige 
mensen misschien langdurige Covid krijgen, waarvan we de precieze ernst niet kennen. Dat zou 
prematuur zijn.” 
„De schade van beperkende maatregelen, waar de maatschappij al anderhalf jaar mee worstelt, is 
niet niks. Die is niet zo zichtbaar, het is verborgen schade, maar die bestaat wel degelijk. Je richt nu 
met maatregelen meer schade aan dan je nu nog kunt voorkomen aan virusschade.” 
 
Het wordt wel spannend hoever de besmettingen naar de hogere leeftijden doorsijpelen. De eerste 
tekenen dat dit gebeurt zijn er al, gezien de oplopende besmettingen bij de hogere leeftijden, en de 
voorzichtige stijging in de ziekenhuisopnames. 
 
In de UK is de situatie wat besmettingen redelijk vergelijkbaar met Nederland en toch gaat op 19 juli 
de zaak verder “open”.  
Het heeft een hele serie deskundigen bij Science Media Centre een reactie ontlokt. Op 6 juli al was er 
een reactie van 7 deskundigen, een dag later kwamen er nog 2 bij maar ik had toen geen ruimte om 
daar aandacht aan te besteden. Inmiddels zijn er updates verschenen: 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-health-secretary-announcing-that-the-

final-stage-of-lockdown-easing-will-go-
ahead-on-19-july/ 
In totaal 7 reacties. 
In de UK gaat het, als het om afschaffen van 
de maatregelen gaat, om 4 tests. 
Deze zijn al in februari geformuleerd: 
Een aantal reacties bij Science Media Centre 
gaat in op de 4 tests.  
De vraag is in hoeverre deze tests met een 
voldoende kunnen worden afgevinkt. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/paniek-over-de-deltavariant-van-het-coronavirus-is-onterecht-a4050922
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/paniek-over-de-deltavariant-van-het-coronavirus-is-onterecht-a4050922
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-health-secretary-announcing-that-the-final-stage-of-lockdown-easing-will-go-ahead-on-19-july/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-health-secretary-announcing-that-the-final-stage-of-lockdown-easing-will-go-ahead-on-19-july/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-health-secretary-announcing-that-the-final-stage-of-lockdown-easing-will-go-ahead-on-19-july/
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Hier is geen overeenstemming over, zoals dat gaat met tests waar geen hard getal achter staat. 
Zo geeft Peter English aan dat 3 van de 4 tests niet voldoen terwijl Paul Hunter vindt dat alle 4 wel 
akkoord zijn. 
 
Wat betreft test 1, het vaccinatieprogramma, daar is overeenstemming, dat loopt goed. 
Test 2, 3 en 4 daar wordt niet aan voldaan volgens English 
“However, with respect to test 2, a single dose of vaccine is less effective than it was before the delta 
variant arrived. Regarding test 3, with the sort of case numbers predicted, even if only 5% of the cases 
who would previously have required hospitalisation do so once fully vaccinated, even with full, 
complete vaccination, hospitals and ICUs will rapidly be overwhelmed. So in my opinion it is clear that 
tests 2 and 3 have NOT been met. 
And of course, the delta variant has changed everything since it started to predominate, so test 4 has 
not been met either. 
Hunter daarentegen meent dat de delta variant niet fundamenteel verschilt van de andere varianten. 
Vaccins voorkomen wèl grotendeels ziekenhuisopnames en sterfte, dus aan voorwaarden 2,3 en 4 is 
wel voldaan. Een reactie vergelijkbaar met die van Louis Kroes dus 
 
Dat handen wassen komt steeds meer onder vuur. Van zowel Menno van Leeuwen als broer Niek 
kreeg ik een stuk uit The Guardian 
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/12/hygiene-theatre-how-excessive-cleaning-gives-
us-a-false-sense-of-security 
Ook in de UK krijgt ventilatie tijdens persconferenties geen aandacht 
Even at the government press conference announcing the relaxation of restrictions on 5 July, the chief 
medical officer, Chris Whitty, talked about handwashing, but not ventilation. 
Een groep wetenschappers pleit ervoor om het “handen wassen” icoontje bij de persconferentie te 
vervangen door een “open raam” 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2389147-vervang-icoontje-handen-wassen-door-goed-ventileren 
Lijkt me een goed plan.  
Ik word ingehaald door de realiteit. Mark Rutte zegde toe dat er een vierde icoontje bij komt. 
 
In navolging van Frankrijk gaat ook Engeland (alleen Engeland, voor Schotland en Wales geldt het 
niet) de verplichting tot vaccinatie instellen voor personeel in de verzorging. Bij Science Media Centre 
2 reacties diametraal tegenover elkaar 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-news-that-mps-have-approved-
compulsory-vaccinations-for-care-home-staff-in-england/ 
Tegen: 
It is the start of a slippery slope to impose other requriements and to extend compulsory vaccination 
to other groups. It overturns 120 years of vaccination legislation and policy which has been built on 
trust, medical confidentiality and informed consent. 
Voor: 
it is entirely reasonable that it should be a requirement that all care home staff without a valid 
contraindication should be fully vaccinated against Covid-19. 
“There is precedent for this in, for example, the requirement for healthcare workers in certain roles to 
be immune (usually through vaccination) to hepatitis B, and/or immune to or fully vaccinated against 
chickenpox, measles, and rubella. 

  

https://www.theguardian.com/society/2021/jul/12/hygiene-theatre-how-excessive-cleaning-gives-us-a-false-sense-of-security
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/12/hygiene-theatre-how-excessive-cleaning-gives-us-a-false-sense-of-security
https://www.rev.com/blog/transcripts/boris-johnson-briefing-transcript-most-covid-19-restrictions-to-end-july-19
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2389147-vervang-icoontje-handen-wassen-door-goed-ventileren
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-news-that-mps-have-approved-compulsory-vaccinations-for-care-home-staff-in-england/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-news-that-mps-have-approved-compulsory-vaccinations-for-care-home-staff-in-england/
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Corona journaal 16-19 juli 2021 
 
Maandag 19 juli gaat de UK “los”, geen 1,5 meter meer bijvoorbeeld. Dat wordt een interessant 
experiment. De meeste deskundigen zijn negatief, maar zeker niet allemaal zoals eerder aangehaald 
bij Science Media Center.  
Voor de “extremely vulnerables” zijn er richtlijnen 
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-
vulnerable-persons-from-covid-19/19-july-guidance-on-protecting-people-who-are-clinically-
extremely-vulnerable-from-covid-19 
Er volgt een serie aanbevelingen, de eerste 2 hebben te maken met ventilatie 

• meet outside if possible – the particles containing the virus that causes COVID-19 are 
quickly blown away which makes it less likely that they will be breathed in by another 
person 

• make sure the space is well ventilated if you meet inside; open windows and doors or take 
other action to let in plenty of fresh air – please see the COVID-19: ventilation of indoor 
spaces guidance for more information 

Dit is de laatste aanbeveling 
• asking friends and family to take a lateral flow test before visiting you 

Woensdag komt de familie uit Frankrijk. Kleinzoon komt net van een vakantiekamp. We vinden ons 
niet “extremely vulnerable”, maar toch maar even testen? 
 
Met name de afschaffing van de mondkapjesplicht in bijvoorbeeld het openbaar vervoer is 
controversieel bij de Engelsen (niet Britten, want Schotland Wales en N-Ierland doen niet mee). 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/18/leidt-freedom-day-tot-een-engelse-cultuuroorlog-om-het-
mondkapje-a4051545 
Uit peilingen blijkt dat ongeveer de helft van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk vindt dat de 
maatregelen voorlopig in stand zouden moeten blijven. Vooral tegen het opheffen van de 
mondkapjesplicht is veel weerstand: uit steekproeven van YouGov blijkt dat meer dan 70 procent wil 
dat deze verplichting overeind blijft voor het openbaar vervoer en 66 procent vindt dat deze voor 
winkels zou moeten blijven gelden. Dus in plaats van schouder aan schouder, staan de Engelsen 
maandag lijnrecht tegenover elkaar. 
Er zijn supermarktketens die mondkapjes verplicht blijven stellen, wat weer tot onvrede leidt bij de 
groep die meer vrijheid wil. 
Hoewel er zorgen over toenemende spanningen en ongelijkheid, is volgens socioloog Stark nog niet te 
voorspellen wat de maatschappelijke gevolgen zullen zijn. Hij verwacht dat het wegvallen van de 
mondkapjesplicht en de andere maatregelen „op enkele plekken zeker tot conflict zal leiden”, maar 
gaat er vooralsnog vanuit dat het blijft bij opstootjes in de trein of in de kroeg.  
 
Buiten Engeland is men in het algemeen niet blij, zoals bijvoorbeeld blijkt uit dit verhaal in het AD, 
gestuurd door Huub  
https://www.ad.nl/buitenland/felle-kritiek-op-schrappen-coronaregels-in-vk-britten-spelen-met-
vuur~a3f4f0c1/ 
De regeringen die in het geweer komen, zijn onder meer die van Nieuw-Zeeland, Israël en Italië. Zij 
krijgen steun van meer dan 1200 experts. Zij waarschuwen in een open brief aan het vakblad Lancet 
dat Johnsons strategie kan leiden tot een variant die niet door de bestaande vaccins kan worden 
onderdrukt. ‘De regering staat op het punt om een begin te maken met een gevaarlijk en onethisch 
experiment. We roepen haar op om het intrekken van de beperkingen op 19 juli 2021 op te schorten’, 
aldus de tekst. 
Nederland staat hier niet bij, we hebben voorlopig genoeg aan onszelf. Gezien onze ervaringen wens 
ik de Engelsen succes….. 
 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/19-july-guidance-on-protecting-people-who-are-clinically-extremely-vulnerable-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/19-july-guidance-on-protecting-people-who-are-clinically-extremely-vulnerable-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/19-july-guidance-on-protecting-people-who-are-clinically-extremely-vulnerable-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/18/leidt-freedom-day-tot-een-engelse-cultuuroorlog-om-het-mondkapje-a4051545
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/18/leidt-freedom-day-tot-een-engelse-cultuuroorlog-om-het-mondkapje-a4051545
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/10/public-alarm-grows-at-boris-johnsons-plan-for-covid-freedom-day
https://yougov.co.uk/topics/health/survey-results/daily/2021/07/05/0275c/1
https://yougov.co.uk/topics/health/survey-results/daily/2021/07/05/0275c/2
https://www.ad.nl/buitenland/felle-kritiek-op-schrappen-coronaregels-in-vk-britten-spelen-met-vuur~a3f4f0c1/
https://www.ad.nl/buitenland/felle-kritiek-op-schrappen-coronaregels-in-vk-britten-spelen-met-vuur~a3f4f0c1/
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Huub stuurt me een rapport van de Center for Countering Digital Hate, dit rapport is te laden via hun 
website 
https://www.counterhate.com/ 
Zie “Pandemic Profiteers”, de 12 belangrijkste verspreiders van corona fake nieuws in de VS. 
Bekende figuren komen voorbij zoals Andrew Wakefield en Robert Kennedy jr. 
Duidelijk is dat de anti-vaxx beweging ook “big business” is, niet alleen voor de verspreiders van 
misleidende berichten, o.a. door promotie van alternatieve middelen die ze verkopen, maar ook voor 
de platforms als Facebook. 

Analyse hoe de verspreiding van desinformatie 
verloopt wordt belangrijk 
Analysis of over 120,000 anti-vaccine tweets collected 
in the last two months shows that up to 17 percent 
feature the Disinformation Dozen of leading online 
anti-vaxxers.  
This analysis is based on a representative sample of 
123,494 anti-vaccine tweets identified by analysis of 
their text contents.  
We collected this sample using Brandwatch, an 
enterprise social listening tool, to extract anti-vaccine 
tweets posted between 1 February and 16 March 2021 
based on text analysis. Retweets and quote tweets 
were also extracted to discover which pieces of anti-
vaccine content were shared most frequently.  
“Plandemic” is dus o.a. gebruikt om anti vaxx Tweets te 
analyseren. 

 
Dit woord, ook bij Twitter, is onderwerp van een studie die Toine Pieters mij stuurde en waarvan 
Toine mede-auteur is 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.649930/full 
Begin mei werd een video gelanceerd genaamd “Plandemic”, en deze studie heeft onderzocht hoe 
deze video zijn weg heeft gevonden bij Twitter. 
Plandemic staat voor het idee dat deze pandemie niet “zomaar” is ontstaan maar dat er een geheim 
plan achter heeft gezeten. Bijvoorbeeld Bill Gates, die eerst de software heeft ontwikkeld, vervolgens 
daar een virus op heeft losgelaten en nu zijn geld verdient met anti-virus software. De parallel met 
het corona virus en vaccins is “duidelijk”. 
Al ruim voordat de film is uitgebracht was op Twitter de term plandemic te vinden maar kreeg een 
forse “boost” na uitbrengen van de film 
 

 

https://www.counterhate.com/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.649930/full


 13 

Het artikel gaat in op het effect dat de film heeft gehad op de daaropvolgende discussies op Twitter, 
zoals invloed op samenzweringstheorieën (afname in het algemeen, maar niet voor QAnon), 
discussie over publieke figuren als Trump en Fauci enz. 
Uiteindelijk gaat het erom dat er een antwoord komt op desinformatie campagnes op sociale media 
Given that social media is rife with ever-changing and sophisticated tactics of spreading 
disinformation, policy making needs to be able to efficiently address ongoing bursts of disinformation, 
particularly during times of public health crisis. 
 
Ook in Nederland geen gebrek aan filmpjes (zoals café Weltschmerz) en Twitteraars met valse 
informatie. Toch is hier de vaccinatiebereidheid vele malen groter dan in de VS.  
Ik denk dat de polarisatie in de VS daarmee te maken heeft. De vaccinatiebereidheid bij de 
Democraten is vergelijkbaar met die in Nederland terwijl dat bij de Republikeinen sterk achterblijft.  
Als Fox News je belangrijkste info bron is, dan wel de NY Times dan maakt dat wel een verschil. 
Als Ongehoord Nederland in Nederland relatief net zo belangrijk wordt als Fox News hebben we een 
probleem. 

 
De blogs van André Weel (bedrijfsarts, epidemioloog) in 
Medisch Contact heb ik al wel eens genoemd, eerlijk gezegd 
alleen wanneer hij melding maakt van een item wat hij uit mijn 
journaal heeft gehaald.  
Er is nu een 2de bundel verschenen van zijn columns, met als 
titel Onrust op Urk. Het voorwoord is geschreven door Mart van 
Lieburg, aan wie ook het eerste boekje is uitgereikt tijdens een 
presentatie op het Trefpunt. 
De titel is ontleend aan een blog geschreven door André op het 
hoogtepunt van de Urker rellen, en het contrast schildert met 
het Trefpunt, waar het eveneens van de activiteiten gonst. 
Maar daar houdt de vergelijking op. 
In zijn laatste blog, Eens ging de zee hier tekeer gaat André in op 
de geschiedenis van Urk, en komt uit op de recente tijd waarbij 
Urk vooral bekend staat om de rellen. 
Maar er is ook iets heel moois te melden over dat 
industrieterrein bij het oude dorp. Aan het Foksdiep staan vijf 
loodsen op rij. Samen vormen ze het Trefpunt Medische 

Geschiedenis Nederland. Als vrijwilliger ben ik daar regelmatig aan de slag. Ik zie veel mooie dingen 
om mij heen. Ik zie jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, druk bezig, zittend, staand of 
rondlopend, pratend met elkaar, of in de weer met boeken en tijdschriften. Dokters, verpleegkundigen 
en paramedici. Tandartsen, dierenartsen en apothekers. Ook zij gaan tekeer, maar op een andere 
manier. Ze zijn bevlogen. Bevlogen door hun vak, vroeger en nu. Ze zijn vriendelijk. Ze helpen elkaar. 
Ik heb nooit geweten dat dokters zulke aardige mensen konden zijn. Ik heb nog nooit zo goed met 
collega’s samengewerkt. 
 
Hans Kluge is WHO directeur voor de regio Europa (inclusief Israël Turkije en Rusland). Een mooi 
interview met hem in De Morgen, gestuurd door Huub. Niet via het web te lezen, dus ik stuur een 
PDF mee. Geen tijd om er verder op in te gaan, ik beperk me tot een bon mot.  
Kluge vergelijkt de aanpak in de verschillende landen. Hij woont zelf in Denemarken: 
Scandinavische mensen hebben een groot vertrouwen in de overheid. En ook in Zweden heeft men 
wel degelijk maatregelen genomen. Maar het is waar dat de situatie er erger was dan in de 
buurlanden. En wat die anderhalve meter betreft: in Denemarken vertelt men nu een leuk kluchtje – 
‘De Denen zijn zot content dat die anderhalve meter afstand verdwijnt, dan kunnen ze weer zoals 
vroeger vijf meter afstand houden.’” 
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Corona journaal 20-22 juli 2021 
 
Nummer 4 van de “four statements”, die Engeland hanteert om de vrijheid terug te geven aan de 
inwoners luidt 
Our assessment of risks is not fundamentally changed by new Variants of Concern 
Het is de vraag of de delta variant fundamentally anders is dan de vorige. 
In de Volkskrant een bericht van Maarten Keulemans, niet echt geruststellend 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/virologen-slaan-alarm-deltavariant-verspreidt-zich-
ook-via-gevaccineerden~b800c3e1/ 
Het slechte nieuws is dat wie geïnfecteerd raakt met het delta virus, veel meer virus aanmaakt dan 
met de eerdere varianten, en dat de antilichamen gevormd door eerdere infecties dan wel 
vaccinatie, minder goed “passen” op het virus. Maar 
Dat gevaccineerden desondanks zelden op de ic belanden of overlijden, komt door iets anders. 
Waarschijnlijk loopt ook de deltavariant na de beginfase van de besmetting aan tegen de T-cellen, de 
verdedigingslinie die aangetaste cellen opruimt en de ontsteking in bedwang houdt. Zo blijft de ziekte 
beperkt. 
Marion Koopmans wil af van het idee dat als je gevaccineerd bent, je daarmee een aparte status hebt 
verworven 
Eigenlijk zou je in deze fase, als het te organiseren zou zijn, iedereen zoveel mogelijk willen testen, om 
zicht te houden op het virus. In elk geval is het verstandig om je te laten testen als je terugkomt van 
vakantie of bij lichte klachten, ook als je volledig bent gevaccineerd.’ 
 
Niek stuurt me een artikel uit de NY Times, de J&J één prik zou te weinig effectief zijn tegen de delta 
variant 
https://www.nytimes.com/2021/07/20/health/coronavirus-johnson-vaccine-
delta.html?referringSource=articleShare 
Het gaat om metingen van de antilichamen 
Although troubling, the findings result from experiments conducted with blood samples in a 
laboratory, and may not reflect the vaccine’s performance in the real world. 
En zijn niet in overeenstemming met wat J&J zelf heeft gevonden 
But the data from the new study “do not speak to the full nature of immune protection,” said Seema 
Kumar, a spokeswoman for J.&J. Studies sponsored by the company indicate that the vaccine 
“generated strong, persistent activity against the rapidly spreading Delta variant,” she said. 
De praktijk zal uitwijzen hoe de bescherming van een enkele dosis J&J is, ook tegen de delta variant. 
 
In de NRC een verhaal met gelijke strekking van Niki Korteweg 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/21/vaccins-beschermen-ook-janssen-a4051952 
Ook hier de conclusie dat we moeten wachten hoe de bescherming in de praktijk uitpakt 
De echte vraag is: worden mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen ziek van Delta? Die data 
hebben we nog niet”, zegt Van Egmond. 
 
Hoe het ook zij, het wordt steeds belangrijker dat de delta variant in het vaccinatiepakket komt. Van 
Pfizer weet ik dat ze klinische tests plannen maar voor de rest is het erg stil. Met het klassieke 
griepvaccin kan er binnen een half jaar een geregistreerd vaccin staan, met 4 stammen, dat zou met 
de mRNA techniek nog sneller moeten kunnen. 
 
Het corona dashboard van de overheid, met de opnames door de tijd, heen geeft een beter beeld 
dan de dagcijfers. Omdat het corrigeert voor de werkelijke dag van opname. De laatste dagen zijn 
dan niet compleet en in het grijs. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/virologen-slaan-alarm-deltavariant-verspreidt-zich-ook-via-gevaccineerden~b800c3e1/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/virologen-slaan-alarm-deltavariant-verspreidt-zich-ook-via-gevaccineerden~b800c3e1/
https://www.nytimes.com/2021/07/20/health/coronavirus-johnson-vaccine-delta.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2021/07/20/health/coronavirus-johnson-vaccine-delta.html?referringSource=articleShare
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/21/vaccins-beschermen-ook-janssen-a4051952
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Het grijze gebied voor de ziekenhuisopnames is een dag langer dan dat van de ic opnames. Niet 
onlogisch, de ic opnames worden beter bijgehouden dan de ziekenhuisopnames. 
De ic opnames op maandag 19 juli waren erg hoog, in grijs gebied en dan al boven de signaalwaarde 
van 10. Is het mogelijk dat verplaatsing naar de ic zoveel mogelijk wordt uitgesteld van het weekend 
naar de maandag? 
En ook de ziekenhuisopnames komen nu denk ik boven de signaalwaarde van 40 per dag uit. 
 
Dit schreef ik op dinsdag, en op woensdag zien de cijfers er zo uit: 
 

 
 

Op 16 juli blijken de ziekenhuisopnames al boven de signaalwaarde van 40 gestegen te zijn, en op 19 
juli al boven de 80, ruim 2 keer de signaalwaarde. In grijs gebied dus er komt nog wel wat bij. Ook lop 
19 juli de ic opname ruim 2 keer de signaalwaarde. 
 
Bram Hahn in Elseviers Weekblad (gestuurd door Huub) is meestal voorzichtig maar hier laat hij zich 
van de optimistische kant zien. De stijging in het aantal ziekenhuisopnames heeft hij niet zien 
aankomen 
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/07/de-vaccins-werken-tijd-voor-een-nieuwe-fase-
835614/ 
Het aantal ziekenhuisopnames stijgt weliswaar licht, maar zit ruim onder de signaalwaarde van 40 
per dag. Het aantal IC-opnames gaat ook omhoog, maar blijft ook ver onder de signaalwaarde van 10 
per dag.  
En dit misschien wat voorbarig 
Er zijn zonder twijfel nog meer groepen voor wie het virus niet zonder gevaar is: ook een heel klein 
aantal kinderen kan flink ziek worden, en ook twintigers, dertigers en veertigers kunnen te kampen 
krijgen met langdurige klachten als gevolg van een op het oog milde infectie. Maar we bereiken zo 
langzamerhand het punt waarop die risico’s niet meer buiten de bandbreedte vallen van wat je als 
samenleving moet accepteren 
 
Frits Rosendaal was in juni nog optimistisch, hij verwachtte toen geen stijging in het aantal 
besmettingen, maar nu is hij voorzichtiger 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-in-elk-geval-tot-eind-2021-geen-clubs-of-
festivals-meer~bf1468bc/ 
Om superverspreidingen te voorkomen, moet er ‘in ieder geval tot eind 2021’ een ban blijven op clubs 
en festivals. Want superverspreidingen, waarbij in één klap hele groepen mensen besmet raken, 
‘mogen nu echt even niet gebeuren’. 
 

https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/07/de-vaccins-werken-tijd-voor-een-nieuwe-fase-835614/
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/07/de-vaccins-werken-tijd-voor-een-nieuwe-fase-835614/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-in-elk-geval-tot-eind-2021-geen-clubs-of-festivals-meer~bf1468bc/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-in-elk-geval-tot-eind-2021-geen-clubs-of-festivals-meer~bf1468bc/
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Voor de ziekenhuisopnames kijk ik dagelijks naar het corona dasboard van de overheid, maar voor de 
besmettingen, hoe deze zich verhouden per leeftijdscategorie gebruik ik de corona locator 
https://www.bddataplan.nl/corona/ 
Hierbij de vergelijking tussen de cijfers van 19 juli en die van 21 juli (omdat de besmettingen worden 
teruggerekend naar de dag van eerste symptomen is week 0 altijd (veel) te laag, maar geeft wel een 
trend als je die vergelijkt met een paar dagen later of eerder).  
 
Eerst 19 juli: 

 
En hier 21 juli 

 
 
Een daling in het totaal aantal besmettingen is ingezet, maar die daling zit bij de groep 10-30, alle 
andere leeftijdsgroepen tonen nog een stijging.  
Dat is slecht nieuws voor de ziekenhuisbezetting. 
 
In de Volkskrant een grafiek met het aantal ziekenhuisopnames per week, uitgesplitst naar leeftijd 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-ziekenhuispatienten-jonger-
besmettingscijfer-stabiel-op-hoog-niveau~bedc0fb6/ 
Terwijl het aantal besmette twintigers ongeveer 100 keer groter is dan het aantal besmette 80 
plussers zullen van beide groepen zo langzamerhand evenveel patiënten in het ziekenhuis liggen 
 

 
 

 

  

https://www.bddataplan.nl/corona/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-ziekenhuispatienten-jonger-besmettingscijfer-stabiel-op-hoog-niveau~bedc0fb6/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-ziekenhuispatienten-jonger-besmettingscijfer-stabiel-op-hoog-niveau~bedc0fb6/
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Corona journaal 23-25 juli 2021 
 
In de UK zijn de besmettingscijfers de laatste dagen licht gedaald. Interessant om te zien hoe dat de 
komende dagen zich ontwikkelt, na maandag 19 juli “Freedom Day”. Commentaar bij Science Media 
Centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-latest-daily-case-numbers/ 
Welke (tegengestelde) effecten heeft Freedom Day,  de nasleep van de EK, de (vakantie) sluiting van 
de scholen? Dit is de conclusie 
Time will tell. 
 
Peter Toll stuurt me een artikel uit New England Journal of Medicine, dat geruststellende cijfers laat 
zien wat betreft de effectiviteit van zowel Pfizer als Astra tegen de delta variant 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891 
Het is een onderzoek uit de UK bij mensen die zich laten testen, het gaat dus om symptomatische 
verschijnselen en niet om ziekenhuisopnames. Dit levert goed vergelijkingsmateriaal: 
This approach helps to control for biases related to health-seeking behavior, access to testing, and 
case ascertainment. 
Stel dat degenen die positief testen, 5 keer meer vertegenwoordigd zijn dan de gevaccineerden, 
vergeleken in de groep die negatief testen, dan is de effectivitieit van het vaccin 80%. 
En als er geen verschil is in effectiviteit van het vaccin voor de varianten, dan zal er geen verschil zijn 
in de verdeling tussen de gevaccineerden en niet-gevaccineerden.  
Maar als het vaccin niet goed werkzaam is tegen de delta variant, zal die oververtegenwoordigd zijn 
bij de gevaccineerden. 
Overall, we found high levels of vaccine effectiveness against symptomatic disease with the delta 
variant after the receipt of two doses. These estimates were only modestly lower than the estimate of 
vaccine effectiveness against the alpha variant. Our finding of reduced effectiveness after the first 
dose would support efforts to maximize vaccine uptake with two doses among vulnerable groups in 
the context of circulation of the delta variant. 
 
Huub volgt de situatie op Bonaire, het is in de Cariben koploper als het gaat om het aantal vaccinaties 
https://bonaire.nu/2021/07/23/hoe-bonaire-vaccinatiekampioen-werd/ 
Maar er is nog steeds geen regeling voor wie op Bonaire is gevaccineeerd en daarvoor het in de EU 
geldige bewijs voor wil hebben. Al een tijd wordt gezegd dat het geregeld wordt maar de inwoners 
van Bonaire hebben geen BSN nummer, dat schijnt het probleem te zijn. Maar dat heeft broer Huub 
wel. Een Janssen vaccin erbij, alleen voor registratie? Zal geen kwaad kunnen maar is toch eigenlijk te 
gek voor woorden. 
 
De kinderen uit Aigremont bij Parijs zijn weer vertrokken, we hadden ze een jaar niet gezien. De 
kleinkinderen blijven nog ruim een week. Ze mogen niet de hele dag op de iPad, maar de tijd die ze 
gegund is, besteed ik aan corona.  
Veel tijd ging zitten in een boek geschreven door 2 hoofdrolspelers bij Oxford. Het boek heet 
Vaxxers. The inside story of the Oxford Astra Zeneca vaccine in the race against the virus. De eerste 
hoofdstukken zijn te lezen bij Bol.com  
https://www.bol.com/nl/nl/p/vaxxers/9300000024166411/?bltgh=tYwJ7NHUPq845rF5eTtOYA.2_9.1
0.ProductImage - modal_open 
Ik heb het eBook besteld bij Bol.com en het is een geweldig boek. 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-latest-daily-case-numbers/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891
https://bonaire.nu/2021/07/23/hoe-bonaire-vaccinatiekampioen-werd/
https://www.bol.com/nl/nl/p/vaxxers/9300000024166411/?bltgh=tYwJ7NHUPq845rF5eTtOYA.2_9.10.ProductImage#modal_open
https://www.bol.com/nl/nl/p/vaxxers/9300000024166411/?bltgh=tYwJ7NHUPq845rF5eTtOYA.2_9.10.ProductImage#modal_open


 18 

Voor nog geen 9 euro een kijkje achter de schermen van een 
vaccinontwikkeling die snel in een overdonderende media 
aandacht kwam. 
Sarah Gilbert en Catherine Green leiden de vaccin 
ontwikkeling bij Oxford, om beurten hebben ze een 
hoofdstuk geschreven. Omdat beiden afkomstig zijn van 
Oxford is er wel veel aandacht voor de ontwikkeling van het 
vaccin, de klinische tests en de registratie, niet voor de 
upscaling die door Astra is gedaan. Maar wat wel beschreven 
is, dat is interessant genoeg. 
 
Voor een deel is het herkenbaar voor mij die jaarlijks 
betrokken is geweest bij de productie van het griepvaccin, 
bijvoorbeeld waarbij het gaat om al vooruitlopend op 
testresultaten, met een volgende fase in de ontwikkeling of 
productie te beginnen. 
Een groot verschil is de enorme media-aandacht die de 
vaccinontwikkelaars hebben ondervonden.  
Een klein beetje navoelbaar is het wel, toen de vogelgriep 

dreiging er was, toen wist iedereen wat H5N1 betekende. Maar zoals nu de resultaten van klinische 
tests bijvoorbeeld werden gevolgd, dat is ongekend. Met alle fake nieuws daarbij. Kras voorbeeld 
was het bericht dat de vrouw die als eerste (fase 1) het vaccin kreeg, overleden zou zijn.  
En dan nog de problemen die het werken in een lock-down wereld met zich meebrengt.  
Wat betreft de media, de rol van Science Media Centre was belangrijk omdat dit een bron was voor 
de serieuze journalistiek. 
 
In een Italiaans blad een (engelstalig) interview met één van de schrijfsters, Sarah Gilbert 
https://www.repubblica.it/esteri/2021/07/17/news/interview_prof_sarah_gilbert_astrazeneca_oxfo
rd_uk_vaccines_covid_coronavirus_pfizer_jenner_institute-310621042/ 
Er waren 2 redenen om het boek te schrijven 
So the reason that I wrote the book “Vaxxers” with my colleague Catherine was to address a couple of 
points about vaccine hesitancy. One was that it was all done too quickly, and therefore it can't be 
safe. The other one was that people don't know what's in the vaccine. We're very happy to explain at 
length what is in the vaccine, how the vaccine works. We've always through the university myself, my 
colleagues, we've done many press conferences. We've explained how the vaccine works. 
 
Uitgebreid wordt ingegaan op de (Nederlandse) HEK 293 cellijn, oorspronkelijk uit foetaal weefsel. 
Het schijnt dat het Vaticaan daar uiteindelijk toch zijn zegen aan heeft gegeven. 
Er zit een minieme hoeveelheid alcohol in het vaccin. Het staat er niet bij, maar het is zo weinig dat 
het geen functie kan hebben in de uiteindelijke formulering, maar afkomstig is als “impurity” uit een 
voorgaand proces. Islam schriftgeleerden hebben verzekerd dat deze hoeveelheid akkoord is. 
In een appendix worden alle ingrediënten genoemd, inclusief hun functie (behalve dan de alcohol). 
Belangrijker dan de alcohol zijn de eiwitten die ook als impurity, afkomstig uit voorgaande stappen in 
nog veel kleinere hoeveelheden in het vaccin zitten. Deze worden niet genoemd in het boek in de 
appendix, die gaat over de inhoud van het vaccin, maar wel in hoofdstuk 12. 
 
De auteurs gaan ook uitgebreid in op de problemen in de ontwikkeling die specifiek het Oxford/Astra 
vaccin heeft gehad, zoals de verwarring met de halve dosis, de tijd tussen eerste en tweede prik en 
de verwarring of het nu wel of niet werkt voor ouderen. Voor mij in elk geval een stuk duidelijker 
geworden hoe het zit, en ik heb er meer begrip voor gekregen.  
De communicatie betreffende deze punten had duidelijker gekund zo geven de auteurs wel toe. 

https://www.repubblica.it/esteri/2021/07/17/news/interview_prof_sarah_gilbert_astrazeneca_oxford_uk_vaccines_covid_coronavirus_pfizer_jenner_institute-310621042/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/07/17/news/interview_prof_sarah_gilbert_astrazeneca_oxford_uk_vaccines_covid_coronavirus_pfizer_jenner_institute-310621042/
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Wat ook nog duidelijker wordt voor mij is de actieve rol die de MHRA (de registratie autoriteit in de 
UK) al in een heel vroege fase heeft gespeeld. Waar dan de EU tegenover wordt gezet, met 
moeizame contractonderhandelingen. Ook de FDA komt er met een formalistische aanpak niet goed 
af. 
 
De keuze voor Astra Zeneca was voor Gilbert en Green een verrassing, omdat Astra nauwelijks 
ervaring had met vaccins, maar verder geen kwaad woord over deze vertegenwoordiger van “big 
farma”. Maar dat deels de problemen zijn veroorzaakt door te weinig ervaring van Astra, dat is wel 
duidelijk. 
 
Bij de BBC zijn diverse hoofdstukken als audio te beluisteren, zoals  
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000y1gm 
 
Van Niek kreeg ik een artikel uit De Morgen, een stuk dat verwees naar een artikel in de British 
Medical Journal Global Health 
https://gh.bmj.com/content/6/8/e006653 
De titel luidt: Is the cure really worse than the disease? The health impacts of lockdowns during 
COVID-19. 
Dat belooft een interessant artikel, en hoewel de feiten die worden gepresenteerd niet nieuw zijn, is 
het toch goed om de diverse aspecten op een rij te zien (sterfte, ziekenhuisopnames, achterstanden 
in de gezondheidszorg, effecten geestelijke gezondheidszorg en de economische argumenten)  
Het is niet verrassend dat maatregelen om de pandemie in te perken, positieve effecten heeft gehad 
op sterfte en ziekenhuisopnames. Maar het heeft ook geleid tot negatieve reacties, zoals uitgestelde 
zorg, psychische problemen en grote schade voor de economie. 
Wat dit artikel goed duidelijk maakt is dat ook als die maatregelen niet waren genomen en de 
pandemie vrij spel had gekregen, er ook uitgestelde zorg zou zijn geweest, ook psychische problemen 
en ook grote economische schade. Met als conclusie dat maatregelen tegen de pandemie over het 
algemeen, alles meewegend, positief hebben uitgepakt. 
 
Een blog van Dean Burnett lijkt kritisch te reageren op dit stuk, gezien zijn titel “are lockdowns worse 
than the pandemic? A nonsense question” 
https://cosmicshambles.com/words/blogs/deanburnett/are-lockdowns-worse-than-the-pandemic 
Het is echter zeker geen kritiek op het stuk in BMJ Global Health, de analyse vindt Burnett prima.  
Zijn punt is echter dat de overheid maar matig grip heeft op wat de bevolking doet, die bevolking 
reageert sowieso afhankelijk van de volksaard. Of de overheid maatregelen neemt ja dan nee, de 
bevolking reageert sowieso op de pandemie, afhankelijk van de volksaard. 
the pandemic was always going to cause considerable harm to our society, and the people who make 
it up, whether we locked down or not. Suggesting that life could have carried on as normal in the 
absence of lockdown rules is to fundamentally misunderstand human nature. 
De actualiteit zit in zijn verhaal, in Engeland gaat nu echt niet iedereen na Freedom Day zijn leven van 
vóór de pandemie oppakken. 
 
 

 

  

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000y1gm
https://gh.bmj.com/content/6/8/e006653
https://cosmicshambles.com/words/blogs/deanburnett/are-lockdowns-worse-than-the-pandemic
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Corona journaal 26-31 juli 2021 
 
“Time will tell”, maar vooralsnog valt de gok van Boris Johnson goed uit, zoals ook de Volkskrant 
constateert. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/freedom-day-bij-de-britten-lijkt-staaltje-van-
perfecte-timing~b1f28668/ 
Achteraf is het altijd makkelijk om daar argumenten bij te halen. Een verschil met Nederland was wel 
de timing. Omdat voor de delta variant het essentieel is dat er een volledige inenting nodig is, met 14 
dagen wachttijd was het verschil met Nederland op dit punt aanzienlijk 

 
Een factor is dat een flink deel van de Engelsen in 
quarantaine zit omdat ze door de contact app zijn 
gewaarschuwd.  
Ruim de helft van de volwassen Britten heeft de 
coronamelder op de mobiele telefoon en gaat in 
zelfisolatie zodra er met een ‘ping’ een waarschuwing 
binnenkomt. In Nederland heeft de coronamelder nog 
geen drie miljoen actieve gebruikers, en uit enquêtes van 
het RIVM blijkt dat nog niet de helft van de Nederlanders 
zich bij klachten laat testen. 
En een groot deel houdt zich aan de “oude” maatregelen. 
Sowieso is een groot deel van Britten nog steeds heel 
behoedzaam als het om corona gaat, en daar heeft 
Freedom Day weinig verandering in gebracht. Dat bleek 
afgelopen weekend nog toen minister van 
Volksgezondheid Sajid Javid tweette dat zijn landgenoten 
niet meer bang moesten zijn voor het virus. Die 

boodschap wekte op sociale media immense verontwaardiging. 
Omdat in Engeland de delta variant de dominante variant is, en Astra het meest gebruikte vaccin is 
dit reden om optimistisch te zijn. 
 
Van de Amerikaanse CDC een tegengesteld geluid, wat ik van meerdere kanten kreeg toegestuurd. 
De CDC vaardigt weer strengere richtlijnen uit zoals dragen van mondkapjes vanwege de grote 
besmettelijkheid van de delta variant.  
https://edition.cnn.com/2021/07/29/politics/cdc-masks-covid-19-infections/index.html 
Chickenpox is waterpokken bij ons. 
 
In de NRC een stuk van Mark Lievisse Adriaanse dat aansluit op de besmettelijkere variant(en). In de 
krant is de titel “Leren leven met een virus dat blijft”, maar on-line heet het anders 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/31/nieuwe-vragen-over-groepsimmuniteit-en-vaccinatieplicht-
raken-kern-van-het-samenleven-a4053142 
Bij het begin van de pandemie schatte van Dissel dat voor groepsimmuniteit 60% van de bevolking of 
een infectie dan wel een vaccinatie gehad moest hebben. Maar de varianten verstoorden dit  
Delta dreigt de logica van groepsimmuniteit om te draaien, schreef arts en moleculair bioloog Eric 
Topol recentelijk op Twitter. Was oorspronkelijk het idee dat een goed gevaccineerde bevolking de 
ongevaccineerde minderheid zou beschermen, inmiddels bedreigt die kleine groep de bescherming 
van de menigte. De ‘grens’ om groepsimmuniteit te bereiken wordt inmiddels rond de 90 procent 
geschat. 
Adriaanse stelt een hele serie vragen, zonder daar direct een antwoord op te geven. Wel stelt hij dat 
door de toenemende vaccinatiegraad een ernstige ontwrichting van de gezondheidszorg niet 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/freedom-day-bij-de-britten-lijkt-staaltje-van-perfecte-timing~b1f28668/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/freedom-day-bij-de-britten-lijkt-staaltje-van-perfecte-timing~b1f28668/
https://edition.cnn.com/2021/07/29/politics/cdc-masks-covid-19-infections/index.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/31/nieuwe-vragen-over-groepsimmuniteit-en-vaccinatieplicht-raken-kern-van-het-samenleven-a4053142
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/31/nieuwe-vragen-over-groepsimmuniteit-en-vaccinatieplicht-raken-kern-van-het-samenleven-a4053142
https://twitter.com/EricTopol/status/1415841910971723780
https://twitter.com/EricTopol/status/1415841910971723780
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waarschijnlijk is. In hoeverre zijn gevaccineerden bereid te accepteren dat ongevaccineerden wel nog 
die zorg gaan belasten, is bijvoorbeeld zijn vraag.  
 
En hij koppelt er ook een milieu /klimaat vraag aan 
En die andere vraag: in hoeverre moet de oude wereld überhaupt hersteld worden? De bezinning 
waartoe denkers aan het begin van de pandemie opriepen, bleek van korte duur. De wens om toch 
weer even het vliegtuig te nemen voor die zonvakantie („We hebben het verdiend!”, adverteerde een 
reisbureau), de wens ook om de economie snel weer aan te jagen met massale consumptie, botst met 
de noodzaak om die andere grote crisis aan te pakken, die deze zomer de Europese woonkamers 
binnenstroomde: de opwarmende aarde. 
Dat geeft mij gelegenheid voor overgang naar een stuk van Leon de Winter in de Telegraaf, dat Roelf 
Backus mij stuurde, zie PDF. De Winter is klimaatontkenner, en ziet in de mogelijkheid (vindt de 
Winter het een zekerheid? dat is me niet duidelijk) dat het virus uit een lab komt en niet uit de 
(bedreigde) natuur een mogelijkheid om een sneer uit te delen naar de “elite” die dit heeft gebruikt 
in de klimaatdiscussie. 
En passant pareert hij de verwoestingen door de hoge waterstanden in de rivieren, door te verwijzen 
naar “oude bronnen” die veel hogere waterstanden beschreven. Niet duidelijk is of hij hier de 
zondvloed mee bedoelde. 
 
Overigens zijn de recente overstromingen op zich geen bewijs voor een klimaatverandering, zoals 
Louise Fresco betoogt in de NRC, maar moeten we het hebben van de trend 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/26/er-is-nuchterheid-nodig-over-het-klimaat-geen-valse-
beloftes-a4052306 
Toeval bestaat wel degelijk in de natuur; of toevallige incidenten, hoe ernstig ook, uiteindelijk een 
trend blijken kan pas achteraf, met zorgvuldige statistiek, worden vastgesteld. Het tegendeel is even 
fout: er is geen bewijs dat de overstromingen niet het gevolg zijn van klimaatverandering. 
De trend lijkt me overigens wel duidelijk. 
 
Tamelijk onbegrijpelijk dat de ventilatienormen voor de horeca zijn verlaagd, Niek stuurt me 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/28/kabinet-verlaagt-ventilatienorm-horeca-onbegrijpelijk-
volgens-experts-a4052791 
De horeca had strengere normen dan het bouwbesluit omdat in de horeca gerookt werd. Maar een 
verlaging komt nu wel erg ongelukkig uit. Opmerkelijk dat Koninklijke Horeca Nederland tegen de 
verlaging was.  
De wettelijke verlaging van de ventilatienormen werd vorig jaar november, tijdens de tweede 
coronagolf, in de Tweede Kamer besproken. Voorafgaand aan het debat noemde Koninklijke Horeca 
Nederland de voorgenomen verlaging in een brief aan het parlement „een onbegrijpelijk voornemen”. 
De branchevereniging vroeg de strengere regels te behouden. „Als de coronacrisis één ding duidelijk 
gemaakt heeft, is het dat goede ventilatie in ruimten waar mensen bij elkaar komen cruciaal is.” 
 
De normen van het bouwbesluit zijn 2 liter luchtverversing per seconde per persoon, de eis voor de 
horeca wordt nu 5x verlaagd om uit te komen op het bouwbesluit, dus de eis van vóór 1 juli is voor 
de horeca 10 liter. Precies de norm die de WHO voorstaat 
In een ‘routekaart ventilatie’ die de WHO in maart publiceerde, staat het advies in binnenruimtes te 
zorgen voor minimaal 10 liter verse lucht per persoon per seconde. Nederland zit met de eisen uit het 
Bouwbesluit voor bestaande horeca op ruim 2 liter en voor nieuwbouw op circa 4 liter, in beide 
gevallen dus ver onder de internationale standaard. 
Hier is de WHO publicatie te downloaden 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280 
 
Er is onduidelijkheid of het RIVM betrokken is geweest bij de verlaging van de norm die nu is 
doorgevoerd voor de horeca. In het NRC artikel: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/26/er-is-nuchterheid-nodig-over-het-klimaat-geen-valse-beloftes-a4052306
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/26/er-is-nuchterheid-nodig-over-het-klimaat-geen-valse-beloftes-a4052306
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/28/kabinet-verlaagt-ventilatienorm-horeca-onbegrijpelijk-volgens-experts-a4052791
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/28/kabinet-verlaagt-ventilatienorm-horeca-onbegrijpelijk-volgens-experts-a4052791
https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280
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Om de Kamer gerust te stellen zei Blokhuis ook dat het RIVM, de belangrijkste corona-adviseur van 
het kabinet, zou hebben vastgesteld dat de eisen uit het Bouwbesluit qua ventilatie voldoende zijn, 
„ook in het licht van corona”. Daarop stemde de Kamer met de lagere eisen in. 
Navraag bij het RIVM leert dat de organisatie niet door het ministerie van Volksgezondheid is 
gevraagd naar de ventilatienormen in de horeca te kijken. Een woordvoerder noemt de normen uit 
het Bouwbesluit „minimaal”. 
 
In het laatste OMT advies staat opmerkelijk veel over ventilatie, en ook over de aanpassing van de 
norm voor de horeca. Hier is het advies te downloaden 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/07/26/advies-nav-121e-omt 
Op pagina’s 7-9 wordt ingegaan op een vraag van VWS, waar men onraad bespeurt naar aanleiding 
van de normverlaging bij de horeca. Na de constatering dat het OMT in zijn algemeenheid het 
Bouwbesluit volgt, komt de vraag: 
Is het OMT van mening dat er reden is om t.a.v. ventilatie af te wijken van het Bouwbesluit met name 
waar het gaat om festivals (tenten) en horecagelegenheden? Als achtergrond bij deze vraag geef ik 
mee dat de WHO als ventilatienorm 10 liter per seconde per persoon adviseert en dat Fieldlabs voor 
evenementen 6,6 liter per seconde per persoon adviseert. Beide wijken af van de gedifferentieerde 
normen in het bouwbesluit. 
Als antwoord van het OMT volgt een lang verhaal hoeveel er nog onduidelijk is, en dat meer 
onderzoek nodig is en dat daarom op dit moment het OMT geen aanleiding ziet om van het 
bouwbesluit af te stappen. Maar de versoepeling in de horeca, daarvan ziet het OMT ook wel in dat 
het geen goed idee is. 
Wel adviseert het OMT om de aanpassing (“normalisatie”) van ventilatienorm voor horeca op basis 
van antirookbeleid nog niet door te voeren. 
 
Wat betreft technische en operationele aspecten van ventilatie acht het OMT zich niet bevoegd, 
maar 
Opgemerkt wordt wel dat de door de WHO voorgestelde ventilatienorm hoog is ten opzichte van wat 
gangbaar is. 
Als onder “gangbaar” ook het Bouwbesluit valt dan klopt dat wel, maar bij de normstelling voor het 
Bouwbesluit is juist geen rekening gehouden met (respiratoire) infectieziekten. 
Ventilatienormen in Nederland zijn vooral gebaseerd op vermijden van problemen met CO, 
verbrandingsgassen, formaldehyde, voldoende zuurstof, PAKS, radon, kookluchten en dergelijke, 
maar richten zich niet specifiek op (voorkómen van) (respiratoire) infectieziekten. 
Dan toch maar (voorlopig?) de WHO normen aanhouden, lijkt mij. 
 
In hetzelfde OMT advies nog een Annex 1 op pagina’s 10-13, ook gewijd aan ventilatie. Hierin veel 
aandacht voor de CO2 meting, in België inmiddels ingevoerd. In dit OMT advies een verwijzing naar 
een mooi Belgisch stuk (van de Belgische Gezondheidsraad) 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210218_h
gr-9616_covid-19_ventilatie_vweb3_0.pdf 
Hierin ook een verwijzing naar een Europese norm voor luchtkwaliteit. De 2 liter/s per persoon van 
het Bouwbesluit is dan wel erg mager 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/07/26/advies-nav-121e-omt
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210218_hgr-9616_covid-19_ventilatie_vweb3_0.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210218_hgr-9616_covid-19_ventilatie_vweb3_0.pdf
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Corona journaal 1-6 augustus 2021 
 
In de NRC een analyse van de vierde golf, weer een lesje in exponentiële groei 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/06/lessen-van-de-unieke-zomergolf-a4053943 
Binnen twee weken was het aantal positieve tests opgelopen van zo’n 500 per dag naar ruim 10.000. 
Bij dit artikel een plaatje met de vaccinatiegraad per gemeente. 

Want de vaccinatiegraad zal bepalend zijn hoe het in de herfst gaat. 
Dat er regionale verschillen zijn is geen verrassing. 
Het is wat lastig te zien maar Urk scoort het laagst met 20-39%. Die 
gele plek zal Staphorst zijn (het is geen interactief plaatje). 
Overigens scoort Lelystad ook niet zo hoog, met 60-74%. 
De gegevens heeft de Volkskrant van het RIVM, maar RIVM geeft 
daar op haar website wel een belangrijke beperking aan 
Deze vaccinatiegraad ligt in werkelijkheid hoger, omdat mensen die 
geen toestemming geven om hun vaccinatiegegevens in CIMS te laten 
registreren, en die door andere partijen dan de GGD zijn 
gevaccineerd, hierin niet kunnen worden meegenomen. 
 
 
 
 

 
Een 25% prijsverhoging van het Pfizer vaccin is onderwerp van een artikel in het FD 
https://fd.nl/ondernemen/1406782/begrip-en-onbegrip-over-prijsverhoging-vaccins-qgh1cahIlh58 
De gebruikelijke reflexen, Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie  die er schande van 
spreekt en Marc Pomp, gezondheidseconoom die de risico’s van ontwikkeling noemt, en de 
noodzaak om bij een volgende pandemie de industrie weer mee te krijgen. 
Overigens levert Pfizer aan minder ontwikkelde landen het vaccin voor de helft, en voor de armste 
landen tegen kostprijs. Maar de rijke landen kopen tot nu toe praktisch alles op. 
 
Van Peter Toll een artikel dat gaat over de verdeling van vaccins. Peter schrijft Lijkt me een mooi 
verhaal maar te taai voor een apotheker. Me beperkt tot de conclusie maar die geeft duidelijk aan 
dat er iets geregeld moet worden. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01378-7/fulltext 
Peter schrijft Lijkt me een mooi verhaal maar te taai voor een apotheker. Me beperkt tot de conclusie 
maar die geeft duidelijk aan dat er iets geregeld moet worden. 
Ik geef de laatste zin van de conclusie 
A future institutional solution to the persistent problem of justice in the diffusion of medical 
innovations should specify obligations for state and corporate stakeholders in facilitating technology 
and knowledge transfers. 
 
Daar kan niemand het mee oneens zijn, maar lijkt me voorlopig een utopie. Het was al lastig om de 
EU op één lijn te krijgen voor de inkoop. Van vaccins. In het artikel wordt de bal bij de industrie 
gelegd 
We focus on pharmaceutical companies' obligations because their capacities to research, develop, 
manufacture, and distribute vaccines make them uniquely placed for stemming the pandemic. 
Hier een voorbeeld dat dit wel erg eenzijdig is 
To ensure accountability within the partly bilateral approach, companies would have to make their 
vaccine contracts transparent. 
Juist regeringen hadden er belang bij om de contracten geheim te houden.  
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/06/lessen-van-de-unieke-zomergolf-a4053943
https://fd.nl/ondernemen/1406782/begrip-en-onbegrip-over-prijsverhoging-vaccins-qgh1cahIlh58
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01378-7/fulltext
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Hoe begaan zijn we echt met de derde wereld? Deze cartoon van Kamagurka, in de NRC afgelopen 
maandag geeft het voor mij goed weer 

 
Er zijn goedkope vaccins, zoals Astra, maar uitspraken zoals die van Macron helpen niet om dit vaccin 
bij de armere landen te krijgen. 
 
In de Volkskrant het bericht dat de EU 100-200 miljoen doses Novavax vaccin gaat komen 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-werkt-het-nieuwe-vaccin-van-novavax-dat-met-
pfizer-en-moderna-gaat-concurreren-als-booster-prik~b7454fbb/ 
Opmerkelijk omdat het vaccin nog steeds niet is geregistreerd, maar de klinische studies gaen een 
prima uitkomst. Het zou dan het eerste vaccin voor de EU zijn dat op basis van de “spikes” zelf is. 
Zoals zo langzamerhand iedereen wel weet wekken de Pfizer, Moderna en Astra vaccins de spikes in 
het lichaam zelf op. Pfizer en Moderna via mRNA, en Astra via een gemodificeerd adeno virus.  
 
Novavax lijkt op dat punt op de Chinese vaccins, die toch wat minder effectief leken te zijn. De grote 
test voor deze vaccins komt nu de besmettingen in China aan het toenemen zijn. 
Overigens wijken de productiemethodes voor deze “spike” vaccins nogal af van elkaar. Ik heb het nog 
even nagezocht bij de NY Times vaccine tracker, voor mij het meest complete overzicht van de 
vaccins in ontwikkeling (en ook goedgekeurd) 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html - astrazeneca 
 
Een Lancet artikel, betreffende long COVID bij kinderen is gerefereerd bij Science Media Centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-long-lasting-symptoms-
from-covid-19-in-children/ 
De leeftijdsgroep was 5-17 jaar. Langdurige problemen waren zeldzaam 
Persistent symptoms after COVID-19 in children fortunately appear uncommon, and families can be 
reassured that in the event of an infection in children the risk to the individual remains extremely low. 
 
In de UK kinderen werden kinderen niet gevaccineerd, maar nu is er dan toch het advies om dat wel 
te doen voor de 1-17 jarigen 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-news-reports-that-jcvi-may-recommend-
covid-19-vaccination-for-16-and-17-year-olds/ 
 
Van Roelf Bakker kreeg ik een kort berichtje uit de Volkskrant. De vraag is of iemand overlijdt door 
corona of dat deze persoon toevallig corona had maar dat de doodsoorzaak geen relatie had met 
corona. En hetzelfde geldt voor ziekenhuisopnames. In de UK wordt dat onderscheid niet gemaakt. 
Ik kon dit bericht (“gepruts met cijfers”) niet meer terugvinden, wel in de Volkskrant een artikel dat 
hetzelfde onderwerp behandelt maar dan evenwichtiger 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/liggen-patienten-door-of-met-corona-in-het-
ziekenhuis-en-welke-doodsoorzaak-telt~be3a7f52/ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-werkt-het-nieuwe-vaccin-van-novavax-dat-met-pfizer-en-moderna-gaat-concurreren-als-booster-prik~b7454fbb/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-werkt-het-nieuwe-vaccin-van-novavax-dat-met-pfizer-en-moderna-gaat-concurreren-als-booster-prik~b7454fbb/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#astrazeneca
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-long-lasting-symptoms-from-covid-19-in-children/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-long-lasting-symptoms-from-covid-19-in-children/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-news-reports-that-jcvi-may-recommend-covid-19-vaccination-for-16-and-17-year-olds/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-news-reports-that-jcvi-may-recommend-covid-19-vaccination-for-16-and-17-year-olds/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/liggen-patienten-door-of-met-corona-in-het-ziekenhuis-en-welke-doodsoorzaak-telt~be3a7f52/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/liggen-patienten-door-of-met-corona-in-het-ziekenhuis-en-welke-doodsoorzaak-telt~be3a7f52/
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In Nederland wordt een scherper onderscheid gemaakt 
Iemand die is overleden na een auto-ongeluk en toevallig ook positief getest was op corona, wordt 
niet als coronadode meegeteld’, aldus het RIVM 
Er is eerder sprake van een onderrapportage zo maakt dit artikel duidelijk. 
 
Bij Science Media Centre is commentaar geleverd op de meer gedetailleerde gegevens over de 
ziekenhuisopnames die nu beschikbaar zijn gekomen 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-covid-19-hospitalisation-data-on-patients-
admitted-for-covid-19-and-patients-admitted-with-covid-19-when-covid-19-wasnt-the-primary-rea/ 
Het commentaar van Spiegelhalter is representatief voor de overige bijdragen 
The main role for hospitalisation statistics is to indicate the pressure on the NHS. Patients with Covid 
have to be treated in a resource-intensive way, whether Covid was the primary reason for their 
admission or not, and even if they caught it in hospital. Therefore the total number in hospital with 
Covid seems an appropriate overall summary statistic, although this new breakdown does provide 
additional information. 
 
Cochrane instituut heeft gekeken naar de ivermectine studies, en de publikatie is van commentaar 
voorzien bij Science Media Centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-cochrane-review-on-ivermectin-for-
preventing-and-treating-covid-19/ 
Er zijn te weinig gegevens die erop wijzen dat ivermectine een werkzaam middel is (ook niet om het 
volledig af te wijzen). Daarvoor zijn verdere studies nodig. Maar het ziet er niet goed uit 
Whilst the outcome of the Solidarity trial should be awaited to confirm, it seems highly unlikely that 
this drug can, or should be repurposed to treat SARS-CoV2 infection. Continuing its off-label use 
should therefore be considered unacceptable at the present time.” 
 
Voorlopig lijken geneesmiddelen weinig effectief, afgezien van middelen die de gevolgen bestrijden, 
zoals dexamethason, dan wel antilichamen. Niet de antilichamen uit het bloed van donoren die een 
infectie hebben doorgemaakt, maar wel die van Regeneron (waarmee Trump is behandeld). Het 
Erasmus MC zet de 2 antilichamen in voor mensen die zelf geen of heel moeilijk antilichamen 
aanmaken https://www.pw.nl/nieuws/erasmus-mc-zet-casirivimab-en-imdevimab-in-bij-
behandeling-covid-19 REGEN-COV, bestaande uit de twee monoklonale antilichamen casirivimab en 
imdevimab, wordt ingezet bij patiënten die zelf geen antistoffen hebben aangemaakt tegen het 
coronavirus. Ongeveer een op de drie mensen die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis belandt, heeft 
nog geen antistoffen aangemaakt 
 
Van Huub het bericht dat de “delta plus” variant is opgedoken 
https://www.washingtonpost.com/health/2021/08/03/delta-plus-coronavirus-variant-explained/ 
Het ziet er nog niet naar uit dat dit virus een “eigen” Griekse letter krijgt 
To date, there is no clear evidence that it conveys enough of a benefit to the virus to allow it to 
dominate the original delta variant,” he said. “So although it is clearly here, there is no obvious sign 
that it has gained a foothold over existing variants of the virus.” 
Zie ook de WHO, met de variants of concern, maar ook de variants of interest eta iota kappa en 
lambda. Ik heb het Griekse alfabet op de computer, η, ι, κ, λ  
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ 

 
  

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-covid-19-hospitalisation-data-on-patients-admitted-for-covid-19-and-patients-admitted-with-covid-19-when-covid-19-wasnt-the-primary-rea/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-covid-19-hospitalisation-data-on-patients-admitted-for-covid-19-and-patients-admitted-with-covid-19-when-covid-19-wasnt-the-primary-rea/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-cochrane-review-on-ivermectin-for-preventing-and-treating-covid-19/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-cochrane-review-on-ivermectin-for-preventing-and-treating-covid-19/
https://www.pw.nl/nieuws/erasmus-mc-zet-casirivimab-en-imdevimab-in-bij-behandeling-covid-19
https://www.pw.nl/nieuws/erasmus-mc-zet-casirivimab-en-imdevimab-in-bij-behandeling-covid-19
https://www.washingtonpost.com/health/2021/08/03/delta-plus-coronavirus-variant-explained/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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Corona journaal 7-14 augustus 2021 
 
In de Volkskrant een interview met Ernst Kuipers 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ernst-kuipers-die-best-minister-wil-worden-we-
deden-het-juiste-maar-betalen-een-prijs~b8347348/ 
Net als Marcel Levi maakt hij er geen geheim van dat hij wel minister wil worden. Niet dat er nu heel 
andere beslissingen waren genomen als hij op de post van Hugo de Jonge had gezeten 
‘Ik denk niet dat de dingen anders waren verlopen met een arts op die positie. En ik weet ook dat 
Hugo de Jonge op veel plekken zijn licht opsteekt. Maar het zou wel helpen als er op belangrijke 
posities op het ministerie mensen zouden zitten die ooit aan een bed hebben gestaan. Nu hebben we 
daar alleen directeur-generaal Ronnie van Diemen, voormalig kinderarts. 
Verder aandacht voor de nevenschade die met name de uitgestelde zorg met zich meebracht 
‘Ik heb het al vaker gezegd: als we uiteindelijk helemaal aan het einde het net ophalen, dan kan het 
zijn dat we meer levensjaren zijn verloren door minder goede zorg voor niet-covidpatiënten dan dat 
we hebben gewonnen door de extra zorg voor covidpatiënten.’ 
Hadden we vorig jaar dan geen maatregelen moeten nemen? 
‘O zeker wel, zonder ingrijpen was de situatie desastreus geweest. Dan hadden we hier beelden 
gehad zoals we onlangs in India zagen: geen zuurstof, geen bed, stervende patiënten op de stoep. We 
hebben het juiste gedaan, maar we betalen er wel een prijs voor. En daar moeten we over gaan 
nadenken. 
 
Kuipers is groot voorstander van vaccinatie maar geen verplichting, ook niet voor het zorgpersoneel. 
Hij roemt de rol van de apotheker in zijn ziekenhuis 
Het personeel stond in de rij, we zitten boven de 97 procent. Onze apotheker heeft veel voorlichting 
gegeven, want ook hier circuleerden aanvankelijk mythes, bijvoorbeeld dat je er onvruchtbaar van 
zou worden. Haar uitleg heeft enorm geholpen. 
Kuipers had kritiek op de avondklok die volgens hem veel te lang heeft geduurd. Men verweet hem 
dat hij de preventieparadox had vergeten. Volgens Kuipers had dat niets te maken met de 
preventieparadox 
Wat is de preventieparadox dan? 
‘Dat is het verschijnsel dat een preventieve maatregel op bevolkingsniveau de meeste 
gezondheidswinst oplevert als je je richt op de grote groep mensen met een laag risico in plaats van 
op de kleine groep met een hoog risico. Laat ik daar als coördinator van de darmkankerscreening nou 
al decennia mee werken.’ 
Moest ik even over nadenken, hij gaat er kennelijk van uit dat de groep die nog na 9 uur buiten komt 
klein is. Als dat zo zou zijn kunnen de nachtclubs ook wel weer open. Maar lijkt me beter van niet. 
 
In de NRC een artikel van Niki Korteweg over o.a. het RS virus (RSV) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/13/de-pandemie-brengt-andere-virussen-uit-evenwicht-
a4054665 
Door de lockdown maatregelen zijn virussen als griep en RSV weggebleven, maar zeker het RSV greep 
deze zomer zijn kans. 
In twintig jaar heb ik nog nooit een patiënt met RS-virus gezien in de zomer”, zegt Louis Bont, 
kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties van het UMC Utrecht. „Een epidemie in de zomer was tot 
nu toe uitgesloten. En nu is deze zomerse piek van RS-virusbesmettingen in Nederland hoger dan de 
hoogste piek in de zes voorgaande winters.” Bont is gespecialiseerd in het RS-virus (respiratoir 

syncytieel virus), dat ernstige longontsteking kan veroorzaken, vooral bij heel jonge kinderen. 
Begonnen in Rotterdam, verspreidde het zich over heel Nederland. De IC’s voor kinderen zaten aan 
het maximum van hun capaciteit. Ook hier mogelijk een voordeel bij een nadeel: als het niet zo was 
gelopen zou de piek in de winter hoger uitkomen lijkt mij. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ernst-kuipers-die-best-minister-wil-worden-we-deden-het-juiste-maar-betalen-een-prijs~b8347348/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ernst-kuipers-die-best-minister-wil-worden-we-deden-het-juiste-maar-betalen-een-prijs~b8347348/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/13/de-pandemie-brengt-andere-virussen-uit-evenwicht-a4054665
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/13/de-pandemie-brengt-andere-virussen-uit-evenwicht-a4054665
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Voor griep in de komende winter worden 3 scenario’s geschetst. Bij handhaven van bijvoorbeeld de 
1,5 meter zou het weer kunnen gaan zoals afgelopen winter, nauwelijks griep. Een tweede 
mogelijkheid is een “gematigd” seizoen zoals meestal, en een derde zou meerdere stammen kunnen 
opleveren, de ernst is dan afhankelijk van de “match” tussen stammen en het vaccin. In dit artikel de 
stamsamenstelling van het griepvaccin, vastgesteld in februari door de WHO.  
Concluderend: er valt nu nog niets zinnigs te zeggen over het verloop van de griep in het 
winterseizoen. 
 
Van Menno van Leeuwen een artikel uit The Lancet 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01250-2/fulltext 
Het gaat om een plan dat ervoor moet zorgen dat veel sneller gereageerd wordt op een medische 
noodsituatie zoals een dreigende pandemie. Een 7-1-7 plan, 7 dagen voor onderzoek, 1 dag (voorstel 
voor) reactie en binnen 7 dagen effectieve actie. 
Dit artikel komt uit de organisatie Resolve to save lives 
https://resolvetosavelives.org/ 
Deze organisatie krijgt haar fondsen van Bloomberg en Gates Foundation. Speerpunten zijn 
cardiovasculaire ziektes en epidemieën. 
 
Van Niek een artikel in de NY Times over breakthrough infecties 
https://www.nytimes.com/article/covid-breakthrough-delta-variant.html 
Benadrukt wordt dat het vaccin primair bedoeld is om te voorkomen dat men ernstig ziek wordt. En 
elk nadeel heeft weer zijn voordeel 
If you get through a breakthrough infection relatively unscathed, you are likely to walk away with 
more robust protection against variants. The infection essentially acts as a booster shot, researchers 
say, strengthening your immune system’s ability to recognize and fight the virus. 
 
Het sluit mooi aan op een CNN verhaal dat Menno van Leeuwen mij stuurt over de term 
“breakthrough”  
https://edition.cnn.com/2021/08/12/health/breakthrough-infection-covid-vaccine-
misleading/index.html 
Vooral in de VS, met een lage vaccinatiegraad, is “breakthrough” een gevoelige term 
In most cases, a "breakthrough" means a sudden, dramatic or important discovery. With Covid-19, 
however, the expression has been used to describe an infection that "broke" through the protective 
immunity of the vaccine -- and this is sometimes misinterpreted as a sign the vaccine is not working. 
 
Huub stuurt me een artikel uit The Washington Post, dat gaat over de verspilling van vaccins (vooral 
Astra) 
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/11/millions-coronavirus-vaccine-doses-around-
world-face-expiration/ 
Nederland wordt hier nadrukkelijk genoemd maar het gaat om alle Europese landen (en de VS) lijkt 
me. 
Ik zou onderscheid maken tussen kleine partijen die al vanuit de centrale distributie (ik dacht Oss) 
zijn verstuurd naar ziekenhuizen, GGD’s en artsen, en grote partijen in de centrale distributie. 
Voor kleine partijen zijn acties als prullenbakvaccin.nl prima, maar het heeft geen zin om kleine 
partijen naar Afrika te sturen, ook niet als het om 5000 doses gaat. Het wordt erg ingewikkeld om de 
“cold chain” garantie te kunnen afgeven bijvoorbeeld. 
Alleen grote partijen vanuit de centrale komen voor verzending naar bijvoorbeeld Afrika in 
aanmerking, lijkt mij. En ik neem aan dat nu alles wat nu besteld hebben, al naar andere landen gaat. 
Even afgezien van de vraag wie nog Astra wil hebben. 
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01250-2/fulltext
https://resolvetosavelives.org/
https://www.nytimes.com/article/covid-breakthrough-delta-variant.html
https://edition.cnn.com/2021/08/12/health/breakthrough-infection-covid-vaccine-misleading/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/12/health/breakthrough-infection-covid-vaccine-misleading/index.html
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/11/millions-coronavirus-vaccine-doses-around-world-face-expiration/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/11/millions-coronavirus-vaccine-doses-around-world-face-expiration/
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Ik had donderdag met Huib van Dis op het Trefpunt Urk een gesprek over de vorming van antistoffen, 
en de vraag hoe vaak een “non responder” voorkomt, vooral ook bij dialyse- en nierpatiënten. Hij gaf 
mij een overzichtsartikel uit de Kidney International Reports 
https://www.kireports.org/action/showPdf?pii=S2468-0249%2821%2901287-0 
In grote lijnen bevestigt dit het beeld dat ik al had, dat dialyse patiënten in het algemeen meer 
antilichamen vormen na vaccinatie dan getransplanteerden, dat de eerste injectie vaak weinig doet, 
de tweede een flinke stijging geeft maar gemiddeld genomen toch ver achterblijft bij het 
gemiddelde. 
Wat zo langzamerhand bekend zou moeten worden, is de relatie tussen antistoffen vorming na 
injectie, en de kans op corona, en vooral de kans op ziekenhuisopname cq sterfte. 
Ik kwam een artikel tegen (Khoury e.a.) dat ingaat op deze vraag 
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8.pdf 
Het artikel maakt aannemelijk dat er een relatie is, niet zo gek natuurlijk. Met het model (vorming 
van antilichamen als voorspelling van effectiviteit, voorkomen van infectie) kon de “hiërarchie” 
tussen de vaccins worden bevestigd. Het Chinese CoronaVac minst effectief, vaccins op basis van het 
adenovirus beter, en de mRNA vaccins het best.  
 
Wat een goede evaluatie in de weg staat is dat de methodes waarop de antilichamen worden 
bepaald, niet is gestandaardiseerd. Dat is het onderwerp van een stuk van Florian Krammer 
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01432-4.pdf 
Er is dringend behoefte aan een gestandaardiseerde methode, alleen al om nieuwe vaccins te 
beoordelen.  
Many candidates are in advanced stages of clinical development, but conducting phase 3 efficacy 
studies is challenging due to ethical reasons (the need for non-inferiority trials with a standard-of-
care comparator instead of a placebo) and due to a reduction in the number of cases (which means 
trials may take longer or may require a larger number of participants). Many of the vaccine 
candidates that are still in the pipeline are being developed by smaller companies or producers in low- 
and middle-income countries who may not be able to conduct the large phase 3 trials needed to get 
their products licensed. Having a correlate of protection that allows licensure based on immune 
readouts would circumvent these issues and would undoubtedly boost vaccine availability.  
 
Hier zou aan kunnen worden toegevoegd de varianten die de Pfizers op deze wereld moeten 
ontwikkelen bijvoorbeeld voor de delta variant. Waaraan moeten die aan voldoen? Het antwoord ligt 
voor de hand, kijk naar de influenza. Krammer noemt het niet, maar Khoury wel: 
A critical challenge at present is to identify the immune correlate(s) of protection from SARS-CoV-2 
infection and thereby predict how changes in immunity will be reflected in clinical outcomes. A 
defined correlate of protection will permit both confidence in opening up economies and facilitate 
rapid improvements in vaccines and immunotherapies. In influenza infection, for example, a 
hemagglutination inhibition (HAI) titer of 1:40 is thought to provide 50% protection from influenza 
infection7 (although estimates range from 1:17 to 1:110, refs. 8,9). This level was established 
over many years using data from a standardized HAI assay (mijn “vet”) applied to serological 
samples from human challenge and cohort studies. This assay is used to predict vaccine efficacy and 
to assist in the annual reformulation of seasonal influenza vaccines. At present, however, there are 
few standardized assays for assessing SARS-CoV-2 immunity, little data comparing immune levels in 
susceptible versus resistant individuals, and no human challenge model. 
 
De hier genoemde bepaling voor influenza, de hemagglutinatie remmingstest heeft het voordeel dat 
het van een verbluffende eenvoud is. Het is gebaseerd op de eigenschap van het influenza virus, dat 
rode bloedlichaampjes, de hemaglobuline, doet samenklonteren. 
Als je dan eerst antilichamen toevoegt aan het virus en daarna de rode bloedlichaampjes, gaan de 
rode bloedlichaampjes niet meer klonteren. Afhankelijk van de concentratie antistoffen natuurlijk. 

 

https://www.kireports.org/action/showPdf?pii=S2468-0249%2821%2901287-0
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8.pdf
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01432-4.pdf
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Corona journaal 15-20 augustus 2021 
 
Van Niek een artikel uit The Guardian 
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/19/jabbed-adults-infected-with-delta-can-match-
virus-levels-of-unvaccinated 
Ik mailde naar Niek: 
Interessant, dit soort onderzoek lijkt toch echt een Britse specialiteit (hoofdauteur Koen Pouwels komt 
trouwens oorspronkelijk van de RU Groningen). 
Het is ook gerefereerd bij Science Media Centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-looking-at-the-impact-of-the-delta-
variant-on-vaccine-effectiveness/ 
Altijd nuttige doordenkertjes, zoals het verschil tussen Pfizer en Astra. Omdat Astra vooral bij de 
ouderen is gegeven en Pfizer bij de jongeren krijg je een zekere bias. Daar is in dit artikel niet voor 
gecorrigeerd. 
En als je vergelijkt, antilichamen wie corona heeft gehad ten opzichte van de mensen die zijn 
gevaccineerd, speelt de tijd een rol (degenen die corona hebben doorgemaakt: was eerder gemiddeld 
dan wie het vaccin heeft gekregen). 
Wat ik er niet in heb gelezen, is een verklaring voor het verschil tussen Pfizer en Astra, Pfizer in eerste 
instantie geeft een betere bescherming, later komt het dichter bij elkaar en Astra mogelijk zelfs beter. 
Pfizer misschien beter in de antilichamen en Astra beter in de cellulaire afweer?. Omdat antilichamen 
veel sneller achteruitgaan dan de cellulaire?  
Overigens ook een aanwijzing dat Sputnik (met 2 verschillende adeno virussen) beter is dan Astra. Ik 
heb niets meer gehoord over een samenwerking. 
Algemeen: waar leg je de nadruk op, het voorkomen van infecties, en daarmee bereiken van een 
"herd immunity" zodat ook de niet-gevaccineerden beschermd zijn, dan wel het voorkomen van 
ziekenhuisopnames. De herd immunity verdwijnt steeds verder achter de horizon. Ik ben dus vooral 
geïnteresseerd in de verhouding  ziekenhuisopnames: gevaccineerden - niet gevaccineerden 
 
Maarten Keulemans is weer terug van vakantie denk ik, en ook hij heeft aan dit onderzoek meteen 
een artikel gewijd 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gevaccineerden-soms-even-besmettelijk-voor-
deltavariant-als-ongevaccineerden-blijkt-uit-nieuw-onderzoek~b7eb2e94/ 
 
Van Janine kreeg ik 
https://nos.nl/artikel/2394217-honderdduizenden-met-afweerproblemen-niet-beschermd-na-
vaccinatie 
Bij diverse groepen waarvan verwacht mag worden dat de immuunreactie minder goed werkt wordt 
onderzoek gedaan 
De studies worden in nauwe samenwerking tussen de Nederlandse UMC's uitgevoerd. Het RIVM en 
ZonMw hebben ervoor gezorgd dat de studies een gestandaardiseerde methode gebruiken om de 
immuunrespons van de deelnemers te meten, zodat de resultaten onderling vergelijkbaar zijn. 
Dat nierpatiënten, gemiddeld genomen, veel slechter scoren dan nierdialyse patiënten was al wel 
bekend, en wordt bevestigd in de studie. 
 
Omdat ik weet dat Janine ook aan dit onderzoek meedoet (na niertransplantatie) heb ik haar 
gevraagd of ze al iets gehoord had. Ik was benieuwd hoe de resultaten worden gerapporteerd. Met 
haar toestemming hierbij haar antwoord 
Voor mij en alle andere nierpatiënten wordt de uitslag weergegeven in 'bindende 
antilichaameenheden per milliliter' (BAU/ml) 
De afkapwaarden die ze hanteren zijn: 
- hoger dan 300 (ongeveer evenveel antistoffen als mensen zonder nierziekte na vaccinatie) 

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/19/jabbed-adults-infected-with-delta-can-match-virus-levels-of-unvaccinated
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/19/jabbed-adults-infected-with-delta-can-match-virus-levels-of-unvaccinated
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-looking-at-the-impact-of-the-delta-variant-on-vaccine-effectiveness/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-looking-at-the-impact-of-the-delta-variant-on-vaccine-effectiveness/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gevaccineerden-soms-even-besmettelijk-voor-deltavariant-als-ongevaccineerden-blijkt-uit-nieuw-onderzoek~b7eb2e94/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gevaccineerden-soms-even-besmettelijk-voor-deltavariant-als-ongevaccineerden-blijkt-uit-nieuw-onderzoek~b7eb2e94/
https://nos.nl/artikel/2394217-honderdduizenden-met-afweerproblemen-niet-beschermd-na-vaccinatie
https://nos.nl/artikel/2394217-honderdduizenden-met-afweerproblemen-niet-beschermd-na-vaccinatie
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- van 50-300 (minder antistoffen dan mensen zonder....) 
- lager dan 50 ( geen antistoffen na vaccinatie) 
na vaccinatie betekent 2x vaccineren en na de 2e vaccinatie 2 weken wachten voordat je de bloedtest 
doet 
Ik had 285 BAU / ml dus best goed! 
Bindende antilichamen: tegen welk virus (spike), de alfa, delda? Waarschijnlijk de alfa. 
 
Zoekend naar de methode die gebruikt zou kunnen zijn kom ik een artikel tegen waarin een test 
wordt genoemd voor “total antibody”  
https://www.nature.com/articles/s41598-021-85247-w 
When comparing the utility of the SARS-CoV-2 split IgM/IgG tests (Core tests, OrientGene, VivaDiag, 
Encode) versus the SARS-CoV-2 total antibody test (Wantai), the former have a potential capacity to 
provide greater information. 
De Wantai test (uit China) is goedgekeurd door de FDA, waar ook het principe van de test staat 
https://www.fda.gov/media/140929/download 
Het principe is dat microtiter platen worden gecoat met antigeen (spike) en dat dan het te 
onderzoeken bloed (serum) in een “well” wordt gepipetteerd, waarna na enkele bewerkingen een 
kleuring optreedt als de antilichamen binden met de spike. 
Het principe lijkt sterk op de test gebruikt bij influenza, al is die een stuk simpeler en al in gebruik 
sinds de jaren 40.  
 
De CDC heeft een goede uitleg van die influenza test 
https://www.cdc.gov/flu/about/professionals/antigenic.htm?web=1&wdLOR=cAA832C53-4BF4-
3F47-8C1F-DAA19B3A9236 
Dit is een microtiter plaat (heel veel “wells”, een goede vertaling vind ik lastig, putje? 

 
Een eigenschap van het influenzavirus is dat het klontering veroorzaakt van rode bloedlichaampjes.  
Die klontering heet haemagglutinatie, de haem van de hemoglobine, de agglutinatie de klontering.  

 
Wanneer gestandaardiseerd bloed wordt 
gepipetteerd in de wells, zullen de rode 
bloedlichaampjes uitzakken en krijgen we het 
beeld bij A. 
Met virus worden structuren gevormd die het 
uitzakken verhinderen (B) 
Wordt het virus in contact gebracht met 
antilichamen dan worden die structuren niet 
gevormd en krijgen we C. 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-85247-w
https://www.fda.gov/media/140929/download
https://www.cdc.gov/flu/about/professionals/antigenic.htm?web=1&wdLOR=cAA832C53-4BF4-3F47-8C1F-DAA19B3A9236
https://www.cdc.gov/flu/about/professionals/antigenic.htm?web=1&wdLOR=cAA832C53-4BF4-3F47-8C1F-DAA19B3A9236
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Als we het serum nemen uit het bloed 
waar we de antistoffen van willen 
bepalen dan zal bij een bepaalde 
verdunning van het serum de klontering 
weer optreden, wat in dit voorbeeld 
gebeurt bij een verdunning van 1:1280 
Op deze manier kan dus globaal (want 

erg nauwkeurig is de test niet) het totaal aan antilichamen worden bepaald. 
Ook kan worden gekeken of de antilichamen die zijn gevormd door bijvoorbeeld een vaccin nog 
werken wanneer een andere virusvariant de kop opsteekt.  

In dit voorbeeld zijn de antilichamen 
tegen virus 1 nog redelijk actief, maar 
bij virus 2 een heel stuk minder. 
 
 
 
 
 

 
De Wantai test is dus gebaseerd op hetzelfde principe, alleen het aantonen van het antigeen-
antilichaam complex is een stuk lastiger. 
Als er een nieuwe corona variant opduikt zijn dit soort tests een snelle indicatie over de effectiviteit 
van een vaccin. Bij een uitslag van zo’n test zou nu bij moeten staan of het gebaseerd is op 
bijvoorbeeld antilichamen tegen de alfa of de delta variant. 
 
Het gaat alleen om antilichamen, de cellulaire immuniteit is een heel ander verhaal (en dat verhaal is 
mij grotendeels onbekend, ben wel in goed gezelschap geloof ik). 
 
CureVac heeft een betere versie van haar vaccin aangekondigd 
https://www.curevac.com/en/2021/08/16/second-generation-mrna-covid-19-vaccine-candidate-
cv2cov-demonstrates-improved-immune-response-and-protection-in-preclinical-study/ 
Het is allemaal nog vroeg, het gaat om resultaten geboekt bij makaken, een fase 1 studie is gepland 
vierde kwartaal.  
 
De Gezondheidsraad adviseert over een “booster” in september. In de VS is men verder zoals blijkt 
uit een artikel dat Huub mij stuurde 
https://www.nytimes.com/2021/08/16/us/politics/booster-shots.html?smid=em-share 
Het geldt nog niet voor het Janssen vaccin 
Recipients of the Johnson & Johnson vaccine, which was authorized as a one-dose regimen, will also 
most likely require an additional dose, the officials said. But they are waiting for results, expected this 
month, from a clinical trial that provided participants with two doses. 
Daar zal de Gezondheidsraad ook wel op wachten. 
 
 

 
  

https://www.curevac.com/en/2021/08/16/second-generation-mrna-covid-19-vaccine-candidate-cv2cov-demonstrates-improved-immune-response-and-protection-in-preclinical-study/
https://www.curevac.com/en/2021/08/16/second-generation-mrna-covid-19-vaccine-candidate-cv2cov-demonstrates-improved-immune-response-and-protection-in-preclinical-study/
https://www.nytimes.com/2021/08/16/us/politics/booster-shots.html?smid=em-share
https://www.nytimes.com/2021/08/18/health/coronavirus-johnson-vaccine-booster.html
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Corona journaal 20 augustus-3 september 2021 
 
Bij Bloomberg wordt maandelijks een ranglijst gemaakt hoe landen omgaan met de pandemie. Het 
bestaat al een tijdje maar ik had er nog niet van gehoord, maar nu Nederland op deze ranglijst na 
Noorwegen op de tweede plaats staat is dit breed opgepakt  
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/?srnd=premium-europe 
Vorige maand stonden we nog op plek 14 
While much is still unknown about the damage delta will ultimately do in highly vaccinated places, 
the Netherlands—which rose 12 spots in August—may provide an optimistic scenario: though case 
counts surged near record highs, its delta wave has waned with few deaths and without major 
disruption to reopening efforts. 
 
Bloomberg hanteert een puntensysteem met drie hoofdgroepen, met per hoofdgroep 4 items:  

- COVID status (aantal doden, aantal besmettingen e.d. 
- Quality of life (economische groei, mobiliteit e.d.) 
- Reopening status (met o.a. ernst van lockdowns, vaccinatiestatus) 

Vorige maand stonden landen als Nieuw-Zeeland en China bovenaan maar door de delta variant, met 
in die landen weer lockdowns, tuimelden ze naar beneden. 
Nederland staat dan wel tweede maar het verschil met andere Europese landen is minimaal (de top 
10 wordt gedomineerd door Europa).  
Volgende maand kan het weer helemaal anders zijn. 
 
Van Niek een artikel uit The Guardian. De WHO komt wat terug op een eerder standpunt, dat een 
booster niet nodig is en ook de uitrol in landen met weinig vaccin hindert 
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/30/covid-booster-jabs-not-a-luxury-and-protect-
the-vulnerable-says-who 
“A third dose of vaccine is not a luxury booster taken away from someone who is still waiting for a 
first jab,” Dr Hans Kluge, the WHO’s regional director for Europe, said on Monday. “It’s basically a 
way to keep the most vulnerable safe.” 
 
Van Huub een artikel over corona ontkenners in ziekenhuizen 
https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-worstelen-met-corona-ontkenners~a57facf5/ 
Hoe reageren corona-ontkenners in het ziekenhuis? 
,,Van naasten van patiënten die met ernstige corona-verschijnselen in het ziekenhuis moeten worden 
opgenomen, krijgen wij soms te horen: ‘Zeg maar wat hij echt heeft, want corona bestaat niet’. Zelfs 
als je mensen omkeert op hun buik voor de beademing, blijven zij corona ontkennen. Die patiënten en 
hun naasten houden zich niet altijd aan de geldende regels van het ziekenhuis. Ze gaan wél knuffelen. 
Doen niet altijd een mondkapje voor, wat je wel geacht wordt te doen. Er wordt ook verbaal geweld 
gebruikt en gescholden. Zij zeggen bijvoorbeeld dat ‘de regering ons allemaal in de macht heeft’.’’ 
 
Op het Trefpunt sprak ik André Weel, die te maken heeft in zijn kennissenkring met iemand die dan 
wel niet corona ontkent maar op curieuze gronden toch weigert zich te laten vaccineren. In zijn 
column in Medisch Contact geeft hij aan voorstander te zijn van een vaccinatieplicht 
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/de-kronkeldenker-.htm 
Hier de argumenten van André 
De effecten van covid-19 op de volksgezondheid zijn serieus. Nederland telt al meer dan 
twintigduizend sterfgevallen in achttien maanden! Daar komen nog dagelijks nieuwe doden bij. In 
zo’n situatie zijn vrijheidsbeperkende maatregelen geoorloofd, om de schade zoveel mogelijk te 
beperken. Ik pleit dan ook voor vaccinatieplicht. Historische voorbeelden van verplichte vaccinatie zijn 
er genoeg. Door het uitroeien van de pokken zijn miljoenen levens van kinderen én volwassenen 
gered. Voor tropische landen zijn er allang verplichte vaccinaties. Een vaccinatieplicht is een 

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/?srnd=premium-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-21/science-can-t-keep-up-with-virus-creating-worry-for-vaccinated
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/30/covid-booster-jabs-not-a-luxury-and-protect-the-vulnerable-says-who
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/30/covid-booster-jabs-not-a-luxury-and-protect-the-vulnerable-says-who
https://www.theguardian.com/world/europe-news
https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-worstelen-met-corona-ontkenners~a57facf5/
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/de-kronkeldenker-.htm
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maatschappelijke plicht. Het recht op leven en gezondheid van velen kan paal en perk stellen aan de 
wens van individuen om zelf over vaccinatie te mogen beslissen. 
 
Niet zo heel vreemd dat hier een flink aantal reacties op zijn gekomen, die aan het eind van André’s 
verhaal te lezen zijn. Wat weer een weerwoord oplevert van André 
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/mijn-kokervisie.htm 
Positief en negatief waren de reacties, zoals dat gaat. Bij de negatieve reacties vallen de 
vergelijkingen op met de Tweede Wereldoorlog, compleet met Untermenschen (de 
vaccinweigeraars) en De Kristallnacht. Ik moest daarbij denken aan de bewerkte foto van de ingang 
van Auschwitz, met “Arbeit macht frei” vervangen door “Vaccin macht frei” 
 
Een commentaar in de NRC gaat in op vaccinatiedwang maar sluit die uit op basis van de grondwet  
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/01/vaccinatie-mag-je-weigeren-maar-dat-heeft-soms-gevolgen-
a4056673 
Een vaccinatieplicht is ondenkbaar – hoe effectief hij misschien ook zou zijn. Iedereen heeft het 
grondwettelijke recht om medicijnen en dus ook vaccinatie te weigeren. Ongeveer 15 procent van de 
volwassenen lijkt zich te beroepen op dat recht. In andere landen, zoals Israël en Frankrijk, is die 
groep groter: tegen de 40 procent. 
 
De vaccinatiegraad in Frankrijk is trouwens aardig gestegen begreep ik. Zo veel achter Nederland 
loopt Frankrijk niet, zie bijvoorbeeld 
https://www.ad.nl/binnenland/vaccinatiegraad-in-nederland-stokt-hier-worden-minste-prikken-
gezet-van-hele-eu~a58192c3/ 
 
Gerard van Doornum stuurde me een link naar het overzicht dat Le Monde publiceert, met heel 
gedetailleerde info over Frankrijk, maar ook over de rest van de wereld 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-
departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-
graphiques_6038751_4355770.html.  
Op dit moment liggen er ca 11.000 Fransen in het ziekenhuis en daarbij nog ca 2200 op de ic. Dat zijn 
cijfers die rekening houdend met het inwonertal toch veel hoger liggen dan in Nederland. 
 
Positief nieuws voor Moderna, het blijkt beter te werken dan Pfizer. Keulemans in de Volkskrant:  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-moderna-blijkt-opnieuw-best-
beschermende-vaccin-tegen-corona~bf486dea/ 
Diverse onderzoekingen tonen aan dat Moderna ca 2 keer meer antistoffen genereert dan Pfizer. 
Verklaring kan zijn een hogere concentratie mRNA en een wat langere tussenruimte tussen eerste en 
tweede prik. Nederlands onderzoek wijst niet in de richting van een superieur Moderna vaccin maar 
In Nederland ligt de situatie wat anders, blijkt uit cijfers die het RIVM vrijdag publiceerde: het 
Modernavaccin beschermt hier beduidend minder goed. Dat ligt echter niet aan het vaccin, maar aan 
het simpele feit dat Moderna in ons land vooral werd ingezet voor ernstig verzwakte patiënten. 
Niettemin voorkomt het vaccin ook bij deze groep nog altijd driekwart van de ziekenhuisopnames, 

blijkt uit de Nederlandse cijfers. 
 
Minder goed nieuws voor Moderna komt uit Japan, met berichten over verontreinigingen  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moderna-vaccins-in-japan-vervuild-met-zwarte-
deeltjes-en-een-roze-substantie-hoe-kan-zoiets-gebeuren~b1bbaa76/ 
Ongewenste deeltjes in injectievloeistoffen is een bekend probleem, “particulate matter” wordt het 
genoemd in de farmacie. 
Dat deze klachten uit Japan komen is niet zo verwonderlijk want in Japan is men heel erg gevoelig 
voor dit soort verontreinigingen. Niet alleen voor injectievloeistoffen, want ik herinner me ook dat 

https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/mijn-kokervisie.htm
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/01/vaccinatie-mag-je-weigeren-maar-dat-heeft-soms-gevolgen-a4056673
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/01/vaccinatie-mag-je-weigeren-maar-dat-heeft-soms-gevolgen-a4056673
https://www.ad.nl/binnenland/vaccinatiegraad-in-nederland-stokt-hier-worden-minste-prikken-gezet-van-hele-eu~a58192c3/
https://www.ad.nl/binnenland/vaccinatiegraad-in-nederland-stokt-hier-worden-minste-prikken-gezet-van-hele-eu~a58192c3/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-moderna-blijkt-opnieuw-best-beschermende-vaccin-tegen-corona~bf486dea/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-moderna-blijkt-opnieuw-best-beschermende-vaccin-tegen-corona~bf486dea/
https://coronadashboard.government.nl/landelijk/vaccinaties
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moderna-vaccins-in-japan-vervuild-met-zwarte-deeltjes-en-een-roze-substantie-hoe-kan-zoiets-gebeuren~b1bbaa76/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moderna-vaccins-in-japan-vervuild-met-zwarte-deeltjes-en-een-roze-substantie-hoe-kan-zoiets-gebeuren~b1bbaa76/
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we afkeur hadden van grondstoffen die we naar Japan stuurden. Als daar in een overigens witte 
grondstof een zwart puntje te zien was dan was Leiden in last.  
Injectievloeistoffen werden vroeger 100% handmatig bekeken (“geschouwd”) maar is tegenwoordig 
over het algemeen door automatische instrumentele methoden vervangen. De gevoeligheid kun je 
instellen, en voor Japan werd die gevoeligheid opgevoerd zo herinner ik mij. 
 
In De Volkskrant geeft Gideon Kersten commentaar 
in zeldzame gevallen kan er toch iets misgaan, zegt Gideon Kersten, bijzonder hoogleraar 
vaccinontwikkeling aan de Universiteit Leiden. Daarom worden ampullen met farmaceutische 
producten steekproefsgewijs gecontroleerd op zaken als verkleuringen, ongewenste deeltjes en 
barsten. ‘Als een bepaald percentage afwijkt, moet je de hele partij afkeuren.’ 
Er is altijd een 100% controle, meestal dus machinaal maar dan volgt er toch ook nog een steekproef 
die door de mens worden gecontroleerd, daar zal Kersten op doelen. 
Hoewel er veel onderzoek aan is gedaan, zijn er eigenlijk nooit problemen geweest met “particulate 
matter”.  
Kersten kent ook geen voorbeelden van bijwerkingen bij vergelijkbare ongelukken. Dat complete 
partijen zijn afgekeurd, vindt hij desondanks terecht. ‘Veiligheid boven alles. Het vertrouwen is dun, 
zeker als het om vaccins gaat.’ 
 
Ik denk dat ieder farmaceutisch bedrijf dat injectiepreparaten maakt wel voorbeelden heeft van 
problemen met deeltjes. Wat mij bij is gebleven zijn de spectaculaire missers in mijn carrière in de 
farma industrie, daar heb ik er 2 van. 
De eerste gaat om rubber deeltjes. De Cartrix spuit die we in Olst afvulden had als specialiteit dat de 
injectievloeistof niet in aanraking kwam met metaal (wel bij uitspuiten natuurlijk maar niet bij 
bewaring). Mooi bij stoffen die ontleden onder in vloed van metaal. De vloeistof zat tussen 2 
rubberdelen, waarbij het rubber deel gekeerd naar de naald heel dun was (membraan). Door druk uit 
te oefenen (zuigerstang) ging dat membraan opbollen tot het punt dat het de naald bereikte. Dat 
achterste deel van de naald had ook een scherpe punt dus het membraan barstte open en de 
vloeistof stroomde door naar de naald. 
Geen probleem, totdat we een afvulling hadden voor een oogpreparaat. Een oogarts uit Noorwegen 
die een microscoop gebruikte zag zwarte rubber deeltjes in het oog komen. Wat uiteindelijk het 
einde betekende van de Cartrix spuit en start van een nieuwe ontwikkeling. Maar dat is weer een 
ander verhaal. 
 
Een tweede grote zaak was een injectiepreparaat tegen vroeggeboortes, Pre-par. De actieve stof 
ritodrine was (is) gevoelig voor zuurstof  (oxidatie) en om die reden was sulfiet toegevoegd aan de 
formulering (zoals sulfiet in wijn). 
Sulfiet gaat onder invloed van zuurstof naar sulfaat, en achteraf bleek dat door barium ionen uit het 
glas een neerslag ontstaat van het extreem onoplosbare bariumsulfaat (van de bariumpap bij 
darmonderzoek). Het was nooit zo opgevallen omdat het werd afgevuld in bruine ampullen, omdat 
ritodrine ook lichtgevoelig is. Het heeft geleid tot een grote recall  
 
Ook het griepvaccin Influvac is niet ontkomen aan een recall vanwege “particulate matter” maar daar 
zat een luchtje aan. We kregen vanuit Griekenland een bericht dat in één spuit een neerslag was 
gevonden (we hebben nooit gezien gekregen). De autoriteiten besloten tot een recall, wat betekende 
dat ook in andere landen van de EU dat besluit genomen moest worden. 
Het was als ik me goed herinner rond mei dat deze recall kwam, enkele maanden vóór de 
expiratiedatum, op een moment dus dat in feite het vaccin al moest zijn gebruikt. Het bleek dat in 
Griekenland een flinke restpartij stond, die op deze manier vergoed werd. 
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Corona journaal 4-14 september 2021 
 
Het lang verwachte advies van de Gezondheidsraad over de noodzaak van een booster vaccinatie ligt 
er nu. Hier is een link te vinden naar het advies (PDF). 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/09/14/boostervaccinatie-tegen-
covid-19 
Behalve een derde vaccinatie voor specifieke doelgroepen (met bewezen immuunproblemen) is er 
op dit moment geen noodzaak voor een booster. Begrijpelijk vanuit het uitgangspunt van de 
Gezondheidsraad: 
De commissie beschouwt het nut van boostervaccinatie vanuit het primaire doel van de COVID-19-
vaccinatiestrategie, namelijk het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte door COVID-19.5 Dat 
betekent dat de commissie het voorkomen van milde infectie en transmissie op dit moment niet als 
doelen van een eventuele boostercampagne beschouwt. 
 
Omdat op dit moment vaccinatie nog goede bescherming biedt tegen ziekenhuisopname is dit advies 
van de Gezondheidsraad niet verrassend. Enigszins obligaat wordt de derde wereld problematiek 
wordt genoemd. Ook de timing van een booster is belangrijk, deze vond ik interessant 
Ook kunnen in een later stadium wellicht vaccins gebruikt worden die zijn aangepast aan nieuwe 
varianten van het virus. 
 
In het advies is een staatje opgenomen waarbij de effectiviteit van de vaccins voor 
ziekenhuisopnames/ ic opnames is opgenomen, uitgesplitst voor de alfa en delta periode. 

 
Ik had zelf verwacht dat de effectiviteit tegen de delta variant minder zou zijn maar dat blijkt niet het 
geval 
Immunologische studies tonen aan dat voor bescherming tegen de deltavariant in vitro hogere 
concentraties van neutraliserende antistoffen nodig zijn. Klinisch onderzoek suggereert dat de 
bescherming tegen het oplopen van een infectie lager is voor de deltavariant dan voor de alfavariant, 
vooral bij oudere leeftijdsgroepen. De bescherming tegen ernstige ziekte blijft in de deltaperiode 
echter hoog. Dit blijkt ook uit de recente rapportage van het RIVM. 
 
Uit Israëlisch onderzoek zou blijken dat een booster wel nodig is. De Gezondheidsraad zette wel een 
paar vraagtekens bij dat onderzoek, maar een artikel uit The Lancet dat gehakt maakt van dit 
onderzoek kwam te laat. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/derde-prik-overbodig-en-schadelijk-voor-
vertrouwen-in-gewone-vaccins-volgens-internationale-experts~bcfde0eb/ 
Opvallend hard gaan de experts in tegen Israël, het land dat in nauwe samenwerking met fabrikant 
Pfizer vorige maand besloot de derde prik op grote schaal beschikbaar te stellen. Het Israëlische 
onderzoek op basis waarvan dat gebeurt, rammelt aan alle kanten, betogen de wetenschappers. 
 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/09/14/boostervaccinatie-tegen-covid-19
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/09/14/boostervaccinatie-tegen-covid-19
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/derde-prik-overbodig-en-schadelijk-voor-vertrouwen-in-gewone-vaccins-volgens-internationale-experts~bcfde0eb/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/derde-prik-overbodig-en-schadelijk-voor-vertrouwen-in-gewone-vaccins-volgens-internationale-experts~bcfde0eb/
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Ik zag in het rapport van de Gezondheidsraad, bij de effectiviteit tegen ziekenhuisopname, geen 
uitsplitsing in mRNA vaccins ten opzichte van de adeno variant (Astra en Janssen). Maar omdat in de 
categorie 50-69 jaar relatief veel Astra is gebruikt, en daar de effectiviteit ook hoog is lijkt daar geen 
groot verschil te zijn. Maar als in de toekomst toch een booster nodig is dan wordt het mRNA 
Op dit moment voorziet de commissie dat voor een eventueel boosteraanbod mRNA-vaccins gebruikt 
worden (BioNTech/Pfizer of Moderna). Op theoretische gronden is er geen bezwaar tegen 
boostervaccinatie met een heteroloog vaccin. 
Als die booster nodig is dan zal dat gaan via de prioritering van de eerste ronde 
De commissie adviseert wel om te anticiperen op de afnemende bescherming tegen ernstige ziekte 
van de primaire COVID-19-vaccinatieserie, waardoor een boostervaccin nodig zal zijn voor bepaalde 
groepen. De commissie verwacht dat deze groepen grotendeels overeen zullen komen met de eerder 
geprioriteerde groepen voor de primaire vaccinatieserie. Aangezien leeftijd de belangrijkste 
risicofactor is voor een ernstig verloop van COVID-19, is de verwachting dat mensen van 60 jaar en 
ouder als een van de eerste groepen in aanmerking zullen komen voor een eventuele 
boostervaccinatie, te beginnen met de oudsten. Deze groepen zijn ook als een van de eerste in 
Nederland gevaccineerd. 
 
Ik ben wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren met de grote voorraad aan vooral mRNA vaccins. De 
vaccinatiecampagne staat nu op een heel laag pitje. 
 
Dat de anderhalve meter zal worden losgelaten is een mijlpaal maar zo langzamerhand had deze een 
symbolische betekenis. Voor Maarten Keulemans in de Volkskrant reden om nog weer een aantal 
zaken op een rij te zetten. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geen-anderhalve-meter-meer-wat-is-dan-de-kans-
om-besmet-te-raken-vijf-vragen-over-de-versoepelingen~b89f0e71/ 
De vijf vragen hebben niet alle betrekking op de anderhalve meter. 
De eerste wel: wat maakte die anderhalve meter eigenlijk precies uit? 
Bekende feiten, dat die anderhalve meter wat arbitrair is, maar zeker het aantal besmettingen 
reduceert bijvoorbeeld. 
Andere vragen die aan de orde komen: wat zijn mijn kansen om als gevaccineerde besmet te raken 
(geen garantie, maar veel minder kans dan ongevaccineerd), Welke andere factoren vergroten mijn 
besmettingskans (leeftijd bijvoorbeeld), krijgen we nu toch weer volle ziekenhuizen (moeilijk te 
voorspellen, mogelijk komt er nu een flink griepseizoen dat extra problemen geeft), en Wel handen 
wassen waarom eigenlijk?  Ja, waarom eigenlijk. Vergoot bewustzijn dat er een ongewone 
gezondheidssituatie is. 
 
De tweede vraag die Keulemans in zijn stuk beantwoordde, was de kans dat je toch besmet wordt na 
vaccinatie.  
Broer Niek en zijn zoon Yan hebben beiden vorige week een corona infectie opgelopen terwijl ze wel 
waren gevaccineerd met het Astra vaccin. En beiden een dag of vier ziek geweest, klassieke beeld van 
koorts (max 39.4 C), ernstige hoestbuien en smaak- en reukverlies (wel altijd normale zuurstof 
saturatie). 
De GGD deed naar behoren track and trace. Een medewerkster was verrast en geïnteresseerd omdat 
naar eigen zeggen ze nog niet had meegemaakt dat volledig gevaccineerde "positieven" bij haar 
waren gemeld voor track and trace. En ze dacht stellig dat je na vaccinatie ook grotendeels tegen 
besmetting beschermd zou moeten zijn. Niek: 
Ik vind overigens de vraag interessant hoeveel gevaccineerden met een klacht zich realiseren dat ze 
nog best een infectie kunnen hebben, en zich dan nog melden bij de GGD. Het zou verklaren dat de 
GGD mevrouw dit nog niet had meegemaakt 
 
Toen de vaccins vorig jaar werden getest was de kans dat je na vaccinatie besmet zou raken klein, 
maar de delta variant heeft dat beeld veranderd.  
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Bij de fase 3 studies vorig jaar was de eis dat vaccinatie meer dan 50% effectief moest zijn, waarbij 
“effectief” gedefinieerd was als voorkomen van een besmetting. Het is de vraag of, als de klinische 
studies zouden worden herhaald, die grens nu gehaald zou worden. Voor het Astra vaccin 
waarschijnlijk niet. 
Het was mogelijk ook het probleem met het vaccin van Curevac, dat de fase 3 studies in een latere 
fase uitvoerde. 
 
In de NRC een artikel van Niki Korteweg, waar gaat het heen op de langere termijn met het corona 
virus. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/10/tussen-snotneus-en-doodziek-waar-gaat-het-heen-
met-sars-cov-2-a4057900 
Naar alle waarschijnlijkheid volgt Covid-19 hetzelfde scenario als griep, denkt Ron Fouchier, 
moleculair viroloog in het ErasmusMC in Rotterdam. „De meeste mensen hebben weleens griep 
gehad en hebben er afweer tegen. Jonge kinderen krijgen de eerste keer dat ze het oplopen, voor hun 
vierde jaar, een lelijke griep, met hoge koorts. Daarna hebben ze afweer opgebouwd.” 
 
Uitleg over antigene drift en antigene shift (kleine resp. grote wijziging in het virus RNA) bij influenza.  
Hoe zal dat gaan bij corona? 
Daarbij is ook niet te voorspellen of de evolutie van SARS-CoV-2 wel geleidelijk zal gaan, via de 
antigene drift. Zo’n verandering kan ook heel plotseling gaan: een antigene shift. Bij het griepvirus 
kan dat gebeuren wanneer één persoon geïnfecteerd wordt met twee verschillende virusstammen, en 
er een nieuwe combinatie kan worden gemaakt. De acht segmenten waaruit beide virussen bestaan, 
worden dan herschikt. Dan krijg je een compleet nieuwe variant waar de bestaande afweer niet tegen 
bestand is. Dat gebeurde voor het laatst in 2009 bij de Mexicaanse grieppandemie. 
Coronavirus-genomen bestaan niet uit dergelijke segmenten. „Maar ook bij coronavirussen kunnen de 
eigenschappen van twee virusvarianten in één nakomeling worden gecombineerd”, zegt Snijder. 
 
Snijder is daarom bang dat er in de toekomst zo nu en dan een variant opduikt die ook weer voor 
grote problemen gaat zorgen. Maar  
Fouchier en Van Ranst zijn optimistischer. Zij verwachten niet dat het virus zich zal ontwikkelen naar 
een variant die mensen ernstiger ziek maakt. „Het is realistisch om te verwachten dat de ziekte milder 
zal worden in de loop van de tijd”, zegt Fouchier. „Dat zie je bij alle pandemieën. Bij alle andere 
virussen die we kennen is de tweede infectie, of de infectie na vaccinatie, veel milder dan de eerste, 
omdat mensen afweer hebben. Daarbij komt dat de ideale condities voor het virus veranderen 
naarmate meer mensen immuun zijn. Het zal het immuunsysteem moeten gaan omzeilen, en dat 
gaat ten koste van de efficiënte infectie en verspreiding.” 
Verder wijst Fouchier op de effectiviteit van de vaccins, die duidelijk veel hoger is dan de huidige 
griepvaccins. 
 
In het artikel van Korteweg ook weer de hypothese dat een ander corona virus, OC43, 
verantwoordelijk zou zijn voor de Russische griep van 1890. Dit leverde een uitgebreide 
correspondentie op met Gerard van Doornum. 
De 1890 corona theorie is ontwikkeld door van Ranst uit België. Ik heb er al aandacht aan gegeven, in 
mijn journaal van 11-16 juni 2020. Aanleiding was een artikel van Keulemans 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-vergeten-hoofdstuk-de-coronacrisis-van-
1890~b0b9facb/ 
Een Nederlandse onderzoeksgroep met Masurel en Mulder heeft internationale faam gekregen 
omdat ze hadden aangetoond dat ouderen tijdens de influenza pandemie van 1956 minder ziek 
werden omdat ze nog antistoffen hadden die afkomstig moeten zijn geweest van die pandemie uit 
1890. Volgens het artikel van Keulemans was er “wetenschappelijk plakband” aan te pas gekomen 
om op deze conclusie uit te komen. Maar Gerard heeft het proefschrift van Masurel er nog eens op 
nageslagen en komt tot de conclusie dat Masurel toch betere papieren heeft dan van Ranst. 
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Corona journaal 15-24 september 
 
Een mooi artikel dat Niek mij stuurde over de historie van het maken van stabiele mRNA producten 
in Nature 
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w 
Het is het meest uitgebreide verhaal dat ik heb gezien, het gaat terug tot 1978. 
 
Keulemans in de Volkskrant is voor zijn doen bijzonder kritisch op invoering van de corona pas 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/handig-zo-n-coronapas-maar-is-er-eigenlijk-bewijs-
dat-die-werkt~bd66ccbe/ 
Werkt zo’n corona pas is zijn vraag 
Het eerlijke antwoord is: nee. Het coronapaspoort komt niet voort uit een of ander gedegen 
onderzoeksprogramma, ontdek ik na wat uitzoekwerk. Het was gewoon een aanbeveling in een 
rapport van KPMG. 
…… 
Een ideetje van economen die de economie willen openen dus, niet van epidemiologen die bezig zijn 
ziekte binnen de perken te houden. Voor doorrekening in een computermodel is zo’n pas dan ook te 
grillig, legt RIVM-modelleur Jacco Wallinga uit, als ik hem erover bel. Mensen moeten zich maar net 
aan de regels houden, er niet mee sjoemelen, niet door het toiletraampje naar binnen kruipen of de 
controleur bij de deur omkopen met een drankje. 
 
In eerste instantie gaf ik Keulemans gelijk, maar er wringt toch iets. Geen van de lock-down 
maatregelen is gebaseerd op gedegen onderzoeksprogramma’s omdat er domweg te veel variabelen 
in het spel zijn. Ik denk aan het stuk van Frits Rosendaal die onderscheid maakt in “Evidence based” 
en “Science based”. Zie mijn journaal van 11-13 augustus 2020. 
Dat Jacco Wallinga het niet kan kwantificeren in zijn modellen vind ik ook niet zo’n sterk argument, 
want hij kon ook de effecten van “Dansen met Janssen” niet inschatten. 
Elke maatregel staat of valt met de mate van handhaving daar heeft Wallinga natuurlijk wel gelijk in, 
maar is tegelijk een “open deur”.  
In ieder geval heeft het corona paspoort extra vaccinaties opgeleverd al lijkt het effect niet heel 
groot. 
 
Ik kende het KPMG rapport niet, het is in samenwerking met de VU (Xander Koolman) geschreven.  
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/services/hoe-verder-in-2021.pdf 
Een beetje teveel voor mij op dit moment om door te nemen 
 
Keulemans refereert aan een artikel in Nature dat heel kritisch is, ik dacht dat het zou gaan over 
inentingsbewijzen zoals de corona pas, maar het gaat om een pas op basis van een immuniteitstest 
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01451-0 
Keulemans motiveert deze referentie omdat hij in het nieuwste advies van het OMT een zinsnede 
heeft ontdekt die de richting lijkt uit te gaan van een immuniteitstest.  
 
Van Huub een artikel uit Elseviers Weekblad geschreven door Bram Hahn en Marieke ten Kate over 
de ic bezetting, ook vergeleken met het buitenland 
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2021/09/zijn-er-meer-ic-bedden-nodig-245987w/ 
Wie geen abonnee is van Elseviers Weekblad kan dit artikel niet lezen maar de inhoud is ook via de 
podcast te horen 
Uit het artikel een grafiek met aantallen ic bedden in Europese landen. Niet onverwacht dat 
Duitsland aan de top staat 
 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/handig-zo-n-coronapas-maar-is-er-eigenlijk-bewijs-dat-die-werkt~bd66ccbe/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/handig-zo-n-coronapas-maar-is-er-eigenlijk-bewijs-dat-die-werkt~bd66ccbe/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/services/hoe-verder-in-2021.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/services/hoe-verder-in-2021.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/services/hoe-verder-in-2021.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01451-0
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2021/09/zijn-er-meer-ic-bedden-nodig-245987w/
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Een reden dat Nederland zo’n laag aantal heeft is dat kritisch gekeken wordt wie wel en wie niet in 
aanmerking komt voor opname. Verder is gekozen voor nauwelijks overcapaciteit in geval van zoals 
nu een pandemie.  
Pleiten voor verhoging van de capaciteit lijkt dan logisch maar  
Toch vonden sommigen dat een verkeerd instrument. Onder meer het zelfbenoemde Red Team stelt 
al sinds het begin van de coronacrisis dat uitbreiding van de IC-capaciteit een desastreus effect kan 
hebben als het OMT en kabinet de bezetting in de ziekenhuizen als signaalwaarde nemen. Want als je 
pas overgaat tot forse maatregelen om een virus te stoppen als de IC’s vol raken, ben je eigenlijk al te 
laat, is de redenering. Met andere woorden: je moet het virus juist aan de voorkant proberen te 
stoppen. 
 
Een overcapaciteit aan ic bedden (en personeel) is een dure aangelegenheid. Het zou ook ten koste 
gaan van andere zorg. Er zijn grenzen aan de groei 
Bovendien zou, als de verwachte groei van de zorg doorzet, over veertig jaar één op de drie mensen in 

de zorg moeten werken. Nu is dat één op de zeven, en dat blijkt al niet of nauwelijks haalbaar. 
 
Het artikel eindigt met een open eind 
Het blijft dus nog wel even zoeken naar een goede balans tussen het realiseren van voldoende – maar 
ook weer niet te veel – capaciteit en het behouden van de kwaliteit van zorg op de IC’s. ‘Een blijvende 
uitdaging,’ zo schrijven de NVIC en V&VN IC. 
 
Van Niek een artikel uit The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/19/covid-prep-antibody-injections-
immunosuppressed-vaccines 
Antilichamen zoals die van Regeneron kunnen natuurlijk ook preventief worden gegeven aan 
bijvoorbeeld degenen die nauwelijks antilichamen aanmaken na vaccinatie. 
Deze worden echter vrij snel afgebroken en dan is de prijs van 2000 dollar per dosis wel een 
probleem. Het wachten is op lang werkende antilichamen zoals Astra die ontwikkelt. 
 
 

 
 
  

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/redteam-uit-opnieuw-felle-kritiek-wat-kabinet-wil-is-gebaseerd-op-spaarkaartsysteem-voor-ic-bedden~a0ec700b/
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Corona journaal 25 september – 3 oktober 2021 
 
Zaterdag 25 september hadden we het symposium “vaccinatie in perspectief”, van de Stichting 
Farmaceutisch Erfgoed en de KNMP.  De voorzitter van de KNMP meldde dat 25 september goed 
gekozen was want het was “Wereldapothekersdag” (wat in elk geval bij mij onbekend was) 
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2021/wereld-apothekers-dag-staat-dit-jaar-in-het-
teken-van-vertrouwen 
Dit symposium is nog terug te zien (met een korte samenvatting van de lezingen) 
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/nieuws/2021/09/vaccinatie-eeuwenoud-ingrijpend 
De eerste minuut was voor Toine even zoeken naar de juiste dia maar daarna liep het allemaal prima. 
Ik denk nog terug te komen op het rapport van de Raad Volksgezondheid en Samenleving, een 
rapport dat volgens Frans Meijman ten onrechte te weinig aandacht heeft gekregen 
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/organisatie-van-vaccinatiezorg-in-nederland-
kan-beter 
De lezingen zijn te vinden na 
0 min Toine Pieters 
13 min Wim Rakhorst 
40 min Roel Coutinho 
1u 19 min Frans Meijman 
1u 53 min Jaap Dik 
2u 20 min Aris Prins 
 
In Nederland heeft het nog maar weinig publiciteit gekregen, maar er lijkt nu toch serieus een middel 
aan te komen dat breed inzetbaar kan zijn om een beginnende corona infectie te bestrijden. Er zijn 
wel enkele, zoals remdesivir  en de antilichamen van Regeneron maar de effectiviteit is beperkt, zoals 
bij remdesivir, en tot nu toe moeten deze middelen worden ingespoten. 
Nu is er dan een middel dat door Merck is opgepikt van Ridgeback, die het weer heeft van de Emory 
University en dat oraal kan worden gegeven 
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-
reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-
patients-with-mild-or-moderat/ 
Bij Science Media Centre is dit uitgebreid van commentaar voorzien. 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-interim-analysis-of-oral-antiviral-
molnupiravir/ 
Simon Clarke is het meest positief 
“Today’s announcement from Merck of the first antiviral pill to combat Covid-19 seems extremely 
promising.  Although the trials data are yet to be peer reviewed, the claimed 50% reduction in 
hospitalisation and death in early-stage infections would be impressive.  
 
Probleem is wel dat het middel alleen werkt in de vroege fase van een infectie. 
Peter English legt de verschillende fasen van een corona infectie nog eens uit. Dit is fase 6: 
About a week to ten days after the onset of symptoms (in people who have symptoms), people stop 
being infectious, and the role of the virus in any ongoing symptoms almost or completely ceases. And 
it is at this time that serious illness usually starts: illness (requiring hospital and/or critical (intensive) 
care), in which the lungs fill up with fluid and organ damage occurs – usually  ≥10 days after initial 
symptoms. This is usually the stage at which patients are admitted to hospital. 
 
Wanneer de patiënt naar een ziekenhuis moet dan is het te laat voor een antiviraal middel als dat 
van Merck, zoals dat ook trouwens voor remdesivir geldt 
The problem for antivirals like Merck’s molnupiravir, is that they would have to be used before people 
are (usually) deemed ill enough to need anything other than symptomatic self-care treatment. It’s 

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2021/wereld-apothekers-dag-staat-dit-jaar-in-het-teken-van-vertrouwen
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2021/wereld-apothekers-dag-staat-dit-jaar-in-het-teken-van-vertrouwen
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/nieuws/2021/09/vaccinatie-eeuwenoud-ingrijpend
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/organisatie-van-vaccinatiezorg-in-nederland-kan-beter
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/organisatie-van-vaccinatiezorg-in-nederland-kan-beter
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-interim-analysis-of-oral-antiviral-molnupiravir/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-interim-analysis-of-oral-antiviral-molnupiravir/
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also the case with many other antivirals, like those for influenza or cold sores, that they are only 
effective if used very early in the course of the disease. 
Bij ziekenhuisopname is er dan de dexamethason..  
 
Zoekend naar een structuurformule van molnupiravir kom ik uit bij Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir 
Het blijkt een interessante stof omdat deze stof zowel lijkt op uracil als cytosine, 2 van de 4 
baseparen in mRNA. Wanneer het mRNA van het virus aan het kopiëren slaat, en dit molnupiravir 
wordt ingebouwd in de kopie, komen in de kopie een groot aantal mutaties voor. 
Het is niet echt een nieuwe ontwikkeling, in het volgende artikel, al van mei 2020, wordt aangegeven 
dat de stof in eerste instantie is ontwikkeld tegen influenza. EIDD-2801 was toen de code voor 
molnupiravir: 
https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-development/emerging-antiviral-takes-aim-COVID-
19/98/web/2020/05 
In dit artikel een plaatje van molnupiravir, dat als een Janus kop, met 2 “gezichten”,kan koppelen aan 
cytidine maar ook aan guanine. 

 
In beide plaatjes is molnupiravir het onderste molecuul. De Janus kop is het koolstofatoom dat een 
dubbele binding heeft met het ene stikstof atoom en een enkele binding met het andere. Dat 
verspringt, in de praktijk zijn beide configuraties niet te isoleren. 
N=C—N   of   N—C=N 
Tautomerie heet dit. Het is nog iets gecompliceerder, iets met een waterstofatoom, zie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tautomeer 
 
Als molnupiravir is ingebouwd in de kopie mRNA kan er dus willekeurig een koppeling komen met C 
(cytidine) of G (guanine), en dat zorgt voor chaos. In het gekopieerde mRNA zitten nu zó veel 
mutaties dat de vermenigvuldiging van het virus stopt. 
Je zou zeggen dat het ook toxisch voor de mens is. Voor de eiwitsynthese hebben wij ook mRNA 
nodig en zou dezelfde kopieerfouten gemaakt kunnen worden. 
Verschil is wel dat waar wij DNA nodig hebben voor de voortplanting, dat bij het corona virus het 
RNA is. En DNA heeft geen uracil, maar toch.. 
 
Bij Science Media Centre gaat  Simon Clarke in op de waarschuwing die kennelijk bij de klinische test 
is gegeven 
This drug works by causing the machinery that reproduces Covid-19’s genetic material to make 
mistakes, thereby stopping effective replication. That mode of action could cause problems with our 
own cells, and while reports are that the drug is well tolerated, we still don’t have full details of any 
side effects. It’s worth noting that people involved in the trial were instructed to abstain from 
heterosexual sex or use contraception. While this is routine practice with some other medicines, such 
as cancer chemotherapy, it suggests that the drug has the potential to cause birth defects should 
someone become pregnant.  
 
Dan nu iet over vaccins. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir
https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-development/emerging-antiviral-takes-aim-COVID-19/98/web/2020/05
https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-development/emerging-antiviral-takes-aim-COVID-19/98/web/2020/05
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tautomeer
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De chinese vaccins tot nu toe op de markt gaan uit van de meer klassieke vorm van vaccins, het virus 
zelf of de “spike”, types vaccin. Deze vaccins lijken minder effectief. Nu zijn er berichten dat zo’n 
klassiek vaccin, uit China, wel goede resultaten geeft  
https://www.cloverbiopharma.com/upload/pdf/SPECTRA-Data-
Presentation_2021.09.22_FINAL_EN.pdf 
Het is een bericht van het bedrijf, Clover zelf, dus voorzichtigheid geboden.  
In de vaccine tracker van de NY Times staat 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html - clover 
Clover launched a Phase 1 trial in June 2020, , and in December the company announced that the 
vaccine triggered a high level of antibodies. It registered a Phase 2/3 trial with the GSK adjuvant, but 
in February 2021 the company announced it was cancelling the study. Instead, it has moved 
forward with a trial with the Dynavax adjuvant. On Sept. 22, Clover announced that the trial showed 
their vaccine has an efficacy of 79 percent against disease from Delta variant, and a 100 percent 
efficacy against hospitalization. 
 
In mei 2021 was de klinische test nog niet van start gegaan, gezien dit persbericht van Dynavax, het 
bedrijf dat het adjuvans levert 
https://investors.dynavax.com/news-releases/news-release-details/clover-biopharmaceuticals-and-
dynavax-announce-first 
Het is wonderlijk dat ethische commissies goedkeuring hebben gegeven aan klinische studies waarbij 
Clover wordt getest tegen een placebo. Voor de zekerheid Ad van Dooren gemaild hierover 
…wanneer er een standaar behandeling is, wordt het als onethisch beschouwd om een placebo als 
vergelijk te gebruiken. Daar zou geen ethische commissie mee akkoord behoren te gaan. Zeker in dit 
geval, waarbij het verschil tussen standaard vaccin en placebo het verschil tussen leven en dood zou 
kunnen betekenen. 
 
Van Niek een bericht uit The Guardian, onderzoek heeft uitgewezen dat de griep- en de coronaprik 
kunnen goed samen worden gegeven  
https://www.theguardian.com/society/2021/sep/30/flu-covid-jabs-safe-same-time-study 
Dit is niet onverwacht, ik ken geen voorbeeld waarin een combinatie niet zou kunnen. 
Bij Science Media Centre de reden waarom in de studie de injecties 2 armen werd gegeven 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-from-the-comflucov-study-on-the-
safety-and-immunogenicity-of-giving-a-covid-19-and-flu-vaccine-at-the-same-time/ 
“So that researchers can tell which injection caused any local reactions. The same approach is 
generally used wherever two vaccines are given on the same day (although if only one limb is 
available doses can be given at least 2.5cm apart), so that it is easier to tell which vaccine caused any 
local reactions.  
 
Ook van Niek een verhaal in dezelfde krant over long COVID 
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/28/covid-37-of-people-have-symptoms-six-months-
after-infection 
En ook dit is weer te vinden bij Science Media Centre.  
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-incidence-and-co-
occurrence-of-long-covid-symptoms-following-covid-19-infection-and-also-after-influenza/ 
De studie die de basis is van de commentaren vergelijkt de langere termijn effecten van COVID met 
die van influenza 
….the nine features were all more common after COVID-19 than for influenza, which is yet another 
arrow in the quiver against bogus “this is just like flu” claim. 
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Corona journaal 4 – 10 oktober 2021 
 
De Volkskrant heeft 4 leden van het Red Team (waarvan 1 ex) geïnterviewd, een artikel dat Huub mij 
stuurde 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-red-team-fileerde-wekenlang-het-coronabeleid-
waarom-is-het-nu-zo-stil-rond-de-virusduiders~bb1de092/ 
Nog steeds wordt positief gedacht over de koers van Nieuw-Zeeland waar nu sprake is van een 
wijziging in beleid omdat een “zero COVID” beleid, nu zeker met de Delta variant, een illusie is 
gebleken. Maar  
Een Zero Covid-strategie heeft het Red Team nooit geopperd, benadrukt Baidjoe. ‘Dat is onmogelijk, 
zeker als je niet een eiland bent zoals Nieuw-Zeeland.’ 
 
Liever dan Nieuw-Zeeland als voorbeeld wil het Red Team Denemarken naar voren schuiven 
‘Men denkt dat wij pro-lockdown zijn. Maar we willen juist voorkomen dat we in een lange en dure 
lockdown terechtkomen door vroeg in te grijpen.’ Was die strategie in Nederland gevolgd dan had de 
situatie er nu ongeveer zo uitgezien als in bijvoorbeeld Denemarken, denkt hij. ‘Daar grepen ze snel in 
bij besmettingen en zijn ze nu van maatregelen af. Ze hebben ook geen coronapas meer 
In de Bloomberg ranglijst zijn we een plaatsje gezakt, van 2 naar 3 maar staan nog wel boven 
Denemarken https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/ 
Denemarken is wel aan een opmars bezig, van 11 naar plaats 5, wat mede komt omdat daar geen 
coronapas nodig is.  
Het is maar de vraag of het realistisch is de situatie in Denemarken met die in Nederland te 
vergelijken. Ik denk aan de grap van de WHO Europa baas, de Denen zijn blij dat de 1,5 meter is 
afgeschaft en ze nu weer 5 meter afstand kunnen houden. 
 
Peter Wittop Koning is weer in Zwitserland en mailt mij dat de vaccinatiegraad daar opgekrikt moet 
worden. In eerste instantie was gedacht aan 50 frank beloning voor wie een ander weet te 
overtuigen om een prik te halen, maar dat is van tafel. Nu wordt gedacht huisartsen en apothekers te 
belonen. 
Bij Bloomberg staat Zwitserland op plaats 8, toch niet zo slecht. De vaccinatiegraad in Zwitserland is 
60% volgens Bloomberg, wij zitten op 68%, geen enorm verschil. Dit percentage moet gebaseerd zijn 
op alle Nederlanders, ook onder de 12 want dit zijn de RIVM cijfers 
Tot en met zondag 3 oktober ……..Naar schatting heeft nu 86,7% van alle 18-plussers minimaal één 
vaccinatie ontvangen en is 82,9% volledig gevaccineerd. Van iedereen vanaf 12 jaar heeft 84,4% 
minimaal één vaccinatie ontvangen en is 80,5% volledig gevaccineerd. 
 
Ik kreeg van Peter een paar foto’s uit Zwitserland. Een advertentie bij het station in Chur, en een foto 
bij een Coop winkel. Een proefkonijn is dus een Versuchskaninchen in het Duits.  
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Menno van Leeuwen stuurt een bericht over een mogelijk effect van corona op de nagels (meest 
tenen), wat bij jongeren meer voorkomt dan bij ouderen 
https://www.bbc.com/news/health-58801462 
De oorzaak zou een auto-immuun reactie zijn, het loopt gelukkig meestal goed af. 
 
Ook van Menno van Leeuwen een artikel uit the Lancet, over de effectiviteit van het Pfizer vaccin. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-
8/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email 
Ik ben altijd blij wanneer dit soort artikelen bij Science Media Centre worden besproken, en dat is 
hier het geval 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-pfizer-biontech-vaccine-
effectiveness-up-to-6-months/ 
In het commentaar van Peter English komt duidelijk naar voren dat de bescherming tegen infectie 
flink afneemt in de loop van de tijd 
“Vaccine effectiveness against infection for the fully vaccinated decreased with increasing time since 
vaccination, declining from 88% (95% CI 86–89) during the first month after full vaccination to 47% 
(43–51) after 5 months” 
Maar dat bescherming tegen ziekenhuisopname op onveranderd hoog peil blijft 
“Among fully vaccinated individuals of all ages, overall adjusted vaccine effectiveness estimates for 
COVID-19 hospital admissions were 87% (95% CI 82–91) within 1 month after being fully vaccinated, 
and 88% (82–92) at 5 months after full vaccination, showing no significant waning.” 
 
Het Pfizer vaccin lijkt op de verschillende varianten een soortgelijk effect te hebben wat betreft 
effectiviteit. Penny Ward in haar reactie  
Because the organisation sequenced all cases with a positive PCR test, the authors were also able to 
consider the impact of different variants on vaccine effectiveness. The information suggested that 
reduced protection from infection was similar regardless of the variant identified and therefore that 
declining effectiveness is a result of waning vaccine effect affecting all strains in circulation rather 
than a variant insensitive to the vaccine. 
 
Zij gaat ook in op wat dit resultaat betekent in de kwestie al of niet een booster geven. Zijdelings 
komt dan de vraag wat het doel is van de vaccinatiecampagne 
In general, if the objective of vaccination is to prevent illness and prevent continued spread of 
infection, the information suggests need for boosters 6 months after completion of the first vaccine 
course, particularly among the most vulnerable, in whom infection may lead to more severe illness 
and death. This approach has already been adopted in the UK where the booster campaign is now 
underway.” 
In Nederland is het dus duidelijk niet het doel om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te 
beperken, maar gaat het om de bezetting van de ziekenhuizen. 
Als het tropuwens de UK gaat om het aantal infecties te beperken,is het weer vreemd dat daar de 12-
16 jarigen niet worden gevaccineerd. 
 
Bij het symposium in het Trefpunt, “Vaccinatie in perspectief”,  was het Roel Coutinho die al even 
aangaf dat het Rijksvaccinatieprogramma, dat loopt tot 18 jaar, goed functioneert maar dat het voor 
de leeftijdsgroepen daarna maar matig gesteld is. Frans Meijman ging daar dieper op in, en hij 
noemde een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, dat ernstig onderbelicht is 
gebleven. Nu moet ik bekennen dat ik het rapport van deze Raad niet kende, en eerlijk gezegd was ik 
ook niet van het bestaan van de Raad op de hoogte. Het rapport dat Meijman noemde is in ieder 
geval de moeite waard. 
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/03/25/vaccinatiestelsel 
Het gaf mij duidelijkheid hoe in Nederland de vaccinaties voor verschillende doelgroepen (zoals 
leeftijd) is georganiseerd. Zo heel eenvoudig is dat niet, er zijn 3 hoofdgroepen te onderscheiden. 

https://www.bbc.com/news/health-58801462
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-8/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-8/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-pfizer-biontech-vaccine-effectiveness-up-to-6-months/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-pfizer-biontech-vaccine-effectiveness-up-to-6-months/
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/03/25/vaccinatiestelsel
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De vaccinatieprogramma’s omvatten de bekende kindervaccinaties tot en met 18 jaar, de “overige 
programma’s” daar valt bijvoorbeeld de griepprik onder. 
Bij de collectief verzekerde zorg worden de vaccinaties vergoed door de zorgverzekeraar, hier vallen 
de vaccinaties onder die een specialist of huisarts nodig vindt voor een patiënt. Bijvoorbeeld, een 
tetanus injectie is normaal gesproken niet nodig maar mogelijk wel na een ongeval. 
En dan rest de vrije markt, met de reizigersvaccinaties, de werknemersvaccinaties en de vrije 
verkoop (bijvoorbeeld het gordelroos vaccin). 
De drie genoemde onderdelen zouden in de ideale wereld een samenhangend geheel moeten vormen. 
Maar in de praktijk kent elk onderdeel zijn eigen juridische kaders, vaccinatiepakketten en regels om 
vaccins hierin toe te laten, bekostigingssystematiek, uitvoeringsmechanismen en registratiesystemen. 
Dit maakt vaccinatiezorg complex en soms bijna ondoorgrondelijk voor burgers en zorgverleners, 
maar ook voor beleidsmakers. Waarom biedt de overheid of de werkgever sommige vaccinaties actief 
aan, terwijl de burger bij andere vaccinaties zelf het initiatief moet nemen? Waarom worden vaccins 
die door de Gezondheidsraad als ‘essentiële zorg’ worden aangemerkt, toch niet vergoed vanuit de 
Zorgverzekeringswet? Waarom krijgt een patiënt een vaccinatie wel vergoed als die wordt uitgevoerd 
in het ziekenhuis of verpleeghuis en niet als dit bij de huisarts gebeurt, terwijl het om precies dezelfde 
indicatie en hetzelfde vaccin gaat? Waarom krijgt iemand bij het ene vaccinatiebureau wel en bij 
de andere vaccinatiebureau geen aanvullende (basis)vaccinatie als hij of zij daarom vraagt? Op deze 
vragen zijn antwoorden te geven die technisch en juridisch gezien kloppen, maar gevoelsmatig blijven 
schuren. 
 
Het blijft natuurlijk niet bij het constateren van deze gebreken, de knelpunten worden ook benoemd. 
Ik pak er twee uit, allereerst de informatiesystemen die weinig informatie bevatten en niet met 
elkaar communiceren.  
Vaccinatiegegevens zijn medische gegevens die onderdeel behoren te zijn van het medische dossier. 
Probleem is evenwel dat er niet zoiets bestaat als ‘het medische dossier’. Elke zorgverlener, 
organisatie voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) en arbodienst houdt een eigen medisch dossier bij. 
Gegevens uit die dossiers worden nauwelijks uitgewisseld of kunnen niet eens worden uitgewisseld. 
De burger moet voor zijn vaccinatiestatus vertrouwen op zijn eigen geheugen en de klassieke gele – 
en in een ver verleden blauwe – vaccinatieboekjes. Die boekjes raken in de loop van het leven vaak 
zoek. Alleen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) geeft burgers informatie over hun vaccinatiestatus 
als ze daarom vragen. 
De presentatie van Jaap Dik was ook een treffend voorbeeld van falende informatiesystemen. 
 
Een ander punt wat me opviel was de rol van de huisarts ten aanzien van preventie. Bijvoorbeeld 
voor griepvaccinatie loopt de opkomst per praktijk uiteen van 15% tot 75%. 
En bij de corona vaccinaties bleek het niet mogelijk de hoge BMI’s te identificeren. 
Er ligt een fundamentelere discussie aan ten grondslag: hoort preventie (en dus vaccinatie) thuis in de 
huisartsenpraktijk? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stelt zich op het standpunt dat 
preventie niet de verantwoordelijkheid is van de huisarts. Lang niet alle huisartsen onderschrijven 
dit standpunt. Het standpunt lijkt bovendien ook te schuren met het feit dat via de huisartspraktijk 
wel degelijk preventieve zorg wordt geleverd, zoals met het voorschrijven van cholesterolverlagers en 
antihypertensiva. 
 
Van vier vrouwelijke Nederlandse hoogleraren is een artikel verschenen dat ik tot nu toe gemist heb 
(het is van mei dit jaar). Het gaat over de wijze waarop gemeenschappen omgingen met 
pandemieën, en welke lessen we daaruit kunnen trekken voor nu 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rhc3.12225 
Ik heb het nog niet gelezen, maar ga zeker kijken of ze zich hier wat van aangetrokken hebben: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/11/de-historicus-is-geen-psychotherapeut-a3999335 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rhc3.12225
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/11/de-historicus-is-geen-psychotherapeut-a3999335
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Corona journaal 11- 17 oktober 2021 
 
Een recent verschenen KPMG rapport heeft flink wat publiciteit gekregen, zoals in de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/13/rapport-kpmg-nederlands-coronabeleid-schoot-op-diverse-
terreinen-ernstig-tekort-a4061804 
In het rapport Dit zijn de lessen van anderhalf jaar coronacrisis, dat deze donderdag verschijnt, is 
KPMG zeer kritisch over de door het kabinet gevolgde strategie en de resultaten daarvan. 
 
Uit het NRC artikel, en ook uit andere reacties kreeg ik de indruk dat het wel erg veel wijsheid 
achteraf is wat in dit rapport is beschreven, dus ik was benieuwd of die indruk juist was. Hier is het 
rapport 
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/sectoren/dit-zijn-de-lessen-van-15-jaar-
coronacrisis.pdf 
Met landen als Noorwegen en Denemarken als voorbeeld is de conclusie in het rapport dat sneller 
indammen minder sterfgevallen had gegeven en minder economische schade.  
Maar het rapport is genuanceerd (mijn “vet”): 
Door sommigen werd verwacht dat strenge maatregelen, met als doel eliminatie van het SARS-CoV-2 
virus, zouden zorgen voor een grotere krimp in de economie, terwijl anderen betoogden dat juist een 
indamstrategie de beste uitkomsten zal hebben voor zowel economie als volksgezondheid. Het nu 
beschikbare onderzoek laat zien dat indammen de beste resultaten voor zowel economie als 
volksgezondheid oplevert. Wel is er discussie in welke mate landen zoals Nederland, die midden op 
een continent liggen, eigenstandig succesvol kunnen besluiten tot indammen, gegeven de vele 
reisbewegingen over het continent.  
Daar had ook nog wel aan kunnen worden toegevoegd dat de mentaliteit in landen als Denemarken 
en Noorwegen (afstand houden bijvoorbeeld) anders is dan in Nederland. En het vertrouwen in de 
overheid lijkt me daar groter. 
 
Al met al is dit evaluatierapport het beste evaluatierapport dat ik tot nu toe heb gelezen.  
Dit is de opzet 
 

 
 
Voorbereiding, cultuur en infrastructuur 
Onder dit deel wordt o.a. ingegaan op de ziekenhuiscapaciteit. Hogere ic-capaciteit is niet wenselijk, 
had zelfs tot hogere aantallen sterfgevallen kunnen leiden, als je zoals nu stuurt op de 
ziekenhuiscapaciteit. En bij een exponentieel proces is het nooit genoeg.  
En dit lijkt een goede suggestie: 
Verder is het zinvol de wet- en regelgeving aan te passen om het mogelijk te maken om (tijdelijk) ook 
bekwame, maar onbevoegde verpleegkundigen/zorgprofessionals te laten werken op bijvoorbeeld 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/13/rapport-kpmg-nederlands-coronabeleid-schoot-op-diverse-terreinen-ernstig-tekort-a4061804
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/13/rapport-kpmg-nederlands-coronabeleid-schoot-op-diverse-terreinen-ernstig-tekort-a4061804
https://home.kpmg/nl/nl/home/insights/2021/10/covid-19-in-nederland.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/sectoren/dit-zijn-de-lessen-van-15-jaar-coronacrisis.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/sectoren/dit-zijn-de-lessen-van-15-jaar-coronacrisis.pdf
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IC’s, zodat bij vereiste opschalingen meer mogelijk is. Tevens dienen grotere aantallen beademings- 
en andere cruciale apparatuur op voorraad te liggen.  
Verder hier o.a. kritische opmerkingen over het testbeleid en dragen van de mondkapjes, 
afhankelijkheid van het buitenland wat betreft die mondkapjes, R&D / productie van vaccins. 
En dit is een open deur wat mij betreft 
Nederland zou baat hebben gehad bij het internationaal coördineren van maatregelen. Toen 
Nederland koos voor een lockdown, konden mensen alsnog naar terrasjes in België en Duitsland. 
Wanneer Nederland het virus onder controle had, kwamen inwoners van buurlanden juist naar 
Nederland. Dit maakt het voor Nederland (en de andere landen) lastig om het virus onder controle te 
houden. Beter was geweest als de EU-landen tegelijk de grenzen sloten (en openden).  
 
Scenario denken en helder communiceren 
Ook dit onderdeel wordt zeker niet alleen maar negatief beoordeeld 
Het kabinet heeft meerdere planningen, routekaarten en openingsplannen gecommuniceerd, altijd met 
een disclaimer dat zaken onder voorbehoud waren. Hierop is desondanks veel kritiek gekomen, omdat 
vele zaken anders liepen dan gepland. Wij achten deze kritiek grotendeels onterecht, omdat de crisis 
nu eenmaal onvoorspelbaar is en een beeld van een perspectief nou eenmaal beter is dan geen.  
Kritiek is er wel op de start van de vaccinatiecampagne, gerekend was op Astra vaccin maar Pfizer 
was eerder, daar lag geen alternatief scenario. 
 
Governance 
Niet verwonderlijk dat er een kritische noot komt betreffende de samenwerking tussen de 
verschillende partijen 
Zeker aan het begin van de pandemie was de samenwerking tussen VWS, RIVM, GGD GHOR 
Nederlanden GGD’en moeizaam. Het meest in het oog springende voorbeeld betreft de lange 
wachttijden voor de teststraten in het najaar van 2020.  
Maar dan komt toch ook 
Gedurende de pandemie raakten partijen meer op elkaar ingespeeld en kwamen er betere 
overlegstructuren én kreeg men door betere data en ervaringen relatief meer grip op het virus. 
GGD’en schaalden meer dan eens snel op en bleken in staat steeds meer flexibel te kunnen opereren,  
Verder over dit onderwerp gematigd kritische opmerkingen over het OMT, de veiligheidsregio’s en IT 
systemen 
 
Gezondheidsbevordering: health in all policies 
Als de pandemie iets duidelijk heeft gemaakt is het dat leefstijl en iemands sociaaleconomische 
achtergrond een grote rol hebben in het risico op gezondheidsschade. Om de kwetsbaarheid van 
Nederland te reduceren is het van belang om groot in te zetten op gezondheidsbevordering. Het 
stimuleren van een gezonde leefstijl vraagt om integrale preventie die zich niet alleen richt op 
afzonderlijke leefstijlfactoren, maar ook op de sociale en fysieke leefomgeving. Tegelijkertijd weet 
iedereen die werkzaam is in het vak van gezondheidsbevordering dat de hoeksteen daarvan, namelijk 
gedragsverandering bij burgers, moeizaam te bewerkstelligen is.  
 
Heel nuttig allemaal, en ook lessen voor de toekomst, maar er zullen verrassingen blijven komen 
Zo hoorden we laatst iemand gekscherend zeggen dat de volgende pandemie zomaar een gastro-
intestinaal virus kan zijn en dat in dat geval wc-rollen inderdaad van essentieel belang kunnen zijn. Dit 
voorbeeld illustreert dat ook met goede voorbereiding de werkelijkheid voor verrassingen kan (zal) 
zorgen en dat scenariodenken (zie verder) van groot belang is.  
 
De conclusie van het rapport, dat vroeg ingrijpen zowel gezondheidswinst oplevert, èn economisch 
voordeel omdat lockdown maatregelen ook weer sneller kunnen worden afgeschaald, passen goed 
bij het verhaal van het Red Team. Bij BNR mocht Amrish Baidjoe dan ook zijn verhaal doen in een 
podcast 
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https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10456294/kpmg-kritisch-op-coronabeleid-kabinet-maakte-
veel-fouten 
Interessant was de vraag van de interviewer wat de oplopende besmettingscijfers dan nu zouden 
betekenen, welke maatregelen moeten er nu genomen worden. 
Hij pleit niet voor drastische maatregelen, maar wel om nu bijvoorbeeld weer op meer plaatsen de 
mond-neusmaskers te verplichten en weer meer het thuiswerken te stimuleren. 
 
De ziekenhuis- en ic opnames stijgen nog niet hard maar daar dat is toch een kwestie van tijd lijkt mij. 
In het dashboard van de overheid wordt bijgehouden het aantal besmettingen bij “70 plus 
thuiswonend”, een groep die een flink deel uitmaakt van de ziekenhuisopnames. In enkele weken is 
het aantal ruim verdubbeld: 
 

 
 
Van Huub een stuk dat een vooraankondiging is dat er een booster komt in de VS voor het Janssen 
vaccin, al na 2 maanden. Een indicatie dat een enkelvoudige dosis als onvoldoende wordt beschouwd 
https://edition.cnn.com/us/live-news/coronavirus-pandemic-vaccine-updates-10-15-
21/h_0853dc225452cef41a8beff5c0509ede 
Het gaat om een advies aan de FDA, maar gezien de meerderheid waarmee dit advies tot stand is 
gekomen zal het zeker worden overgenomen   
The FDA’s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee voted 19-0 to recommend 
the extra dose for all recipients of the J&J Janssen vaccine, 18 and older.  
 
Ook voor Nederland komt er nu toch een booster, niet alleen voor mensen met een minder 
functionerend immuunsysteem maar ook voor de “oudste ouderen”.  
https://www.volkskrant.nl/editie/20211013/de-jonge-toch-extra-winterprik-corona-voor-
alleroudsten~b30a312f/ 
Nu wil het kabinet de prik echter toch aanbieden aan gezonde ouderen. Over welke groepen het 
precies gaat, en wanneer de prikronde van start gaat, is nog niet bekend: daarover zal de minister in 
november advies vragen aan de Gezondheidsraad. Wel heeft De Jonge laten weten dat het om de 
oudste ouderen gaat. 
 
Menno van Leeuwen stuurt me een stuk uit Politico Nightly 
https://www.politico.com/newsletters/politico-nightly/2021/10/13/the-hopkins-doc-vs-the-vaccine-
consensus-494692 
Het gaat om Marty Makary, die bekend blijkt te zijn vanwege zijn optredens bij Fox News, maar ook 
stukken schrijft in The Washington Post en de NY Times. Op zich een opvallende combinatie. 
Hij blijkt zeker geen anti-vaxxer te zijn, maar met name zijn bedenkingen te hebben bij de vaccinaties 
voor kinderen. In feite bepleit hij de aanpak zoals ze die in de UK hebben. 
 
 
 

https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10456294/kpmg-kritisch-op-coronabeleid-kabinet-maakte-veel-fouten
https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10456294/kpmg-kritisch-op-coronabeleid-kabinet-maakte-veel-fouten
https://edition.cnn.com/us/live-news/coronavirus-pandemic-vaccine-updates-10-15-21/h_0853dc225452cef41a8beff5c0509ede
https://edition.cnn.com/us/live-news/coronavirus-pandemic-vaccine-updates-10-15-21/h_0853dc225452cef41a8beff5c0509ede
https://www.volkskrant.nl/editie/20211013/de-jonge-toch-extra-winterprik-corona-voor-alleroudsten~b30a312f/
https://www.volkskrant.nl/editie/20211013/de-jonge-toch-extra-winterprik-corona-voor-alleroudsten~b30a312f/
https://www.politico.com/newsletters/politico-nightly/2021/10/13/the-hopkins-doc-vs-the-vaccine-consensus-494692
https://www.politico.com/newsletters/politico-nightly/2021/10/13/the-hopkins-doc-vs-the-vaccine-consensus-494692
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Corona journaal 18-22 oktober 2021 
 
De stijging in het aantal besmettingen, en de daaropvolgende stijging in het aantal 
ziekenhuisopnames komt niet onverwacht, maar de vraag is wel of het niet erg snel gaat. Voorlopig is 
van Dissel nog niet echt ongerust, maar vanuit de ziekenhuizen komen verontruste geluiden. 
Wat dat betreft is het interessant om naar de situatie in de UK te kijken, daar loopt men een paar 
weken voor op ons wat betreft de besmettingen. Bij Science Media Centre bespreking van een NHS 
stuk  
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-current-covid-19-situation-in-the-uk-and-
call-from-the-nhs-confederation-to-implement-plan-b/ 
Hier het betreffende stuk van de NHS 
https://www.nhsconfed.org/news/enact-plan-b-plus-avoid-stumbling-winter-crisis 
 
Meest interessante bijdrage bij Science Media Centre komt van Nathalie MacDermott.  
Zo begint ze (Britse humor) 
The current situation of escalating numbers of daily cases in the UK is disturbing, and comments 
yesterday that the government are keeping a ‘close eye on daily case numbers’ are not reassuring as 
one would hope that they have been keeping a close eye on daily numbers throughout the pandemic. 
De regering neemt de situatie te weinig serieus 
Similarly, this morning’s comments by government ministers that the UK is doing well in learning to 
live with the virus are not remotely reassuring, rather they suggest a dismissive attitude to the 
situation, which runs the risk of the UK ending up back in some form of more formal lockdown. 
Maar doen wij het dan zoveel beter? 
Our European neighbours are certainly doing a better job of ‘learning to live with the virus’ than the 
UK is currently.  
Zij pleit voor het plan B zoals voorgesteld in het NHS voorstel 
it simply requires the wearing of facemasks in crowded areas, advising people to work from home 
and the introduction of COVID passports. 
 
Vooralsnog lijkt de UK vooral in te zetten op vaccinaties (booster, en nu ook vaccinatie voor de 12-15 
jarigen), en geneesmiddelen. Wat dat laatste betreft ook weer een bericht van Science Media Centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-government-announcement-that-its-
secured-deals-on-2-covid-19-antivirals-molnupiravir-and-ritonavir/ 
Het gaat om geneesmiddelen die nog niet zijn goedgekeurd maar waarvan de testresultaten 
veelbelovend zijn. De Britse regering heeft contracten afgesloten met Merck voor molnupiravir (zie 
mijn journaal 25 sep-3 okt 2021) en met Pfizer voor een combinatiepreparaat. Het gaat om 
proteaseremmers, protease is een enzym dat ervoor zorgt dat, nadat het mRNA is “afgelezen” en 
aminozuren zijn gekoppeld, door selectief knipwerk de eiwitten ontstaan waaruit nieuw virus wordt 
opgebouwd. 
Protease remmers zijn onderdeel van de cocktail van middelen tegen AIDS. 
 
Van broer Huub een mail 
Opmerkelijk weinig discussie in NL over het eventueel belonen van diegenen die nog niet zijn 
gevaccineerd. Daar trek je geen hardcore antivaxers mee over de streep, maar wellicht wel veel 
vooral jongeren die nu te laks zijn om zich te laten vaccineren. Dat zijn er denk ik best veel maar je zou 
verwachten dat onderzoek naar de animo hiervoor is gedaan? En naar het kosten/baten plaatje 
ervan. De baten zijn uiteraard minder druk op de ziekenhuizen en meer ruimte voor versoepelingen 
c.q. minder risico op aanscherpen van de maatregelen. Kennelijk volgen ze zoals je hieronder ziet 
 in delen van de VS wel een incentive beleid en protest daartegen is mij niet bekend. 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-current-covid-19-situation-in-the-uk-and-call-from-the-nhs-confederation-to-implement-plan-b/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-current-covid-19-situation-in-the-uk-and-call-from-the-nhs-confederation-to-implement-plan-b/
https://www.nhsconfed.org/news/enact-plan-b-plus-avoid-stumbling-winter-crisis
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-government-announcement-that-its-secured-deals-on-2-covid-19-antivirals-molnupiravir-and-ritonavir/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-government-announcement-that-its-secured-deals-on-2-covid-19-antivirals-molnupiravir-and-ritonavir/
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Het argument van diegenen die zich al hebben laten vaccineren dat dit niet eerlijk is, snijdt maar deels 
hout. Immers ook zij zijn gebaat bij bovengenoemde baten, en hebben al eerder minder risico op ziek 

worden gelopen dan de ongevaccineerden. 

 
 
Zelf zie ik meer in het goed handhaven van de corona pas. Na een paar dagen Maastricht, met daarbij 
behorend horeca-onderzoek is me duidelijk geworden dat de praktijk uiteenloopt van QR check met 
ID kaart tot helemaal niets. Dat eerste kwam 1 keer voor, helemaal niets vele malen. 
In de NRC een stuk dat ingaat op de effecten van de corona pas. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/21/coronapas-is-niet-het-einde-van-epidemie-2-a4062709 
De controle aan de deur laat nog steeds te wensen over. Uit onderzoek van I&O-research bleek dat 
in een op de drie gevallen überhaupt niet naar de QR-code gevraagd wordt. 
Uit dit onderzoek ook een plaatje waaruit blijkt dat een groot deel van de niet-gevaccineerden zich 
niet wil laten testen bij symptomen (en dus gewoon blijven doorlopen zolang dat kan…).  

 
 
Ook van Huub kreeg ik een bericht uit The Washington Post over boosters 
https://www.washingtonpost.com/health/2021/10/20/boosters-40-and-over/ 
Er was al besloten om in de VS een booster te geven voor 65plus maar er komen categorieën bij, 
voorstel is vanaf 40 jaar voor de mRNA vaccins en voor Janssen vanaf 18 jaar. Huub signaleert een 
halve dosis voor Moderna 
She also gave the green light to a half-dose of Moderna as a booster for anyone over the age of 65, 
Inderdaad staat dit in het CDC advies 
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-10-20-21/12-COVID-Reddy-
508.pdf 
Hierin een tabel, met de booster dosis van Moderna 50 microgram in plaats van de 100 die voor de 
eerste en tweede injectie gelden. 

 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/21/coronapas-is-niet-het-einde-van-epidemie-2-a4062709
https://www.ioresearch.nl/actueel/een-op-drie-bezoeken-niet-gecheckt-met-qr-code/
https://www.washingtonpost.com/health/2021/10/20/boosters-40-and-over/
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-10-20-21/12-COVID-Reddy-508.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-10-20-21/12-COVID-Reddy-508.pdf
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Er waren al geluiden dat de Moderna dosering aan de hoge kant is, vandaar ook mogelijk de beste 
bescherming van Moderna, nog beter dan Pfizer.  
Omdat Janssen minder effectief is heeft het de voorkeur om na Janssen een mRNA te geven. Over 
eerst mRNA en daarna Janssen heb ik niets gelezen. 
De gegevens zijn gebaseerd op een beperkt aantal gegevens, ik denk dat alleen gekeken is naar de 
antilichamen en niet op basis van infecties en ziekenhuisopnames. 
Als een mRNA vaccin een reactie geeft zoals myocarditis kan ik me voorstellen dat je Janssen geeft 
als booster. 
 
In het Washington Post verhaal staat ook dat tetanusvaccin na 10 jaar niet meer zo werkzaam is en 
daarover ook een vraag van Huub. De laatste zin: 
We learned you need a tetanus shot every 10 years, but there was a point where we didn’t know 
that,” he said. “We’re learning on the fly with covid” 
Tetanusvaccin is minder effectief na 10 jaar, dat is wel bekend, zie boekje Coutinho, Vaxx. 
Bij een wond met mogelijk tetanus krijg je een tetanusinjectie in NL als de laatste vaccinatie meer 
dan 10 jaar geleden was. Mensen die nooit zijn gevaccineerd krijgen daarbij ook antilichamen. 
 
Menno van Leeuwen stuurt me een stuk uit The Guardian dat ingaat op de gevaren van de intensieve 
veehouderij. Het gaat voornamelijk in op de gevaren van vogelgriep 
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/18/factory-farms-of-disease-how-industrial-
chicken-production-is-breeding-the-next-pandemic?CMP=Share_iOSApp_Other 
Maar het gaat niet alleen over vogelgriep, wij komen met de Q koorts ook aan bod 
Major outbreaks over the past 30 years including Q fever in the Netherlands and highly pathogenic 
avian influenza outbreaks have been linked with intensive livestock farming. 
 
Het verhaal gaat voornamelijk om de H5 variant van influenza. De H staat voor haemagglutinine, de 
“spike” van het influenza vaccin. Aan bod komen H5N6 en H5N8, de N staat voor neuraminidase, het 
enzym dat het virus nodig heeft om, nadat het zich heeft vermenigvuldigd in de cel, weer uit die cel 
komt. In 2005 was het gevaar voor een H5N1 vogelgriep zodanig dat hiertegen vaccins zijn 
ontwikkeld in een pandemische situatie.  
Evenals bij corona is de aanpak van de spike, de H5, het meest effectief. De neuraminidase remmer 
Tamiflu is nauwelijks effectief tegen de griep.  
Er zijn vaccins tegen de in 2005 heersende vogelgriep geregistreerd, zoals Pandemrix, met een 
formulering die ook is gebruikt bij de Mexicaanse griep (zie mijn journaals van 15 april 2020 en 6-8 
oktober 2020). Ik neem aan dat er gekeken is of dit vaccin ook enige werking heeft tegen andere H5 
combinaties. Als binnenkort blijkt dat er ook voor influenza mRNA  vaccins kunnen worden gemaakt, 
dan is natuurlijk een veel snellere reactie mogelijk. 
 
De focus van het verhaal in The Guardian is dus gericht op de intensieve veehouderij. Het is allemaal 
niet nieuw, in dit artikel bijvoorbeeld een link naar een verhaal uit 2017 
https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-017-0218-4 
Wie zonder symptomen een corona infectie heeft kan veel mensen besmetten. Bij vogelgriep zijn het 
vooral de eenden 
The density of domestic ducks has been showed to be the main risk factor consistently found 
associated with the risk of persistence and spread of HPAI H5N1 in poultry [15]. This relates to the 
fact that domestic ducks can go through HPAI H5N1 infection and shed virus in the environment 
without showing strong clinical signs of diseases [16], in contrast to chicken, and may hence be silent 
shedders of the virus.  
Je zou vegetariër worden, na lezing van dit verhaal. 
 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/18/factory-farms-of-disease-how-industrial-chicken-production-is-breeding-the-next-pandemic?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/18/factory-farms-of-disease-how-industrial-chicken-production-is-breeding-the-next-pandemic?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/18/we-need-answers-why-are-people-living-near-dutch-goat-farms-getting-sick
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2020/sep/15/covid-farm-animals-and-pandemics-diseases-that-changed-the-world
https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-017-0218-4
https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-017-0218-4#ref-CR15
https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-017-0218-4#ref-CR16
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Corona journal 23-31 oktober 2021 
 
Op dit moment is nog niet duidelijk welk advies het OMT gaat geven en wat de regering daarop 
besluit. Van Bram Hahn een kritisch stuk over de rol die OMT leden in de media  
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/10/ideetje-voor-omt-leden-zeg-eens-een-keer-
niets-852389/ 
Diverse OMT leden hebben laten weten niets te zien in aparte maatregelen voor niet-
gevaccineerden. Hahn refereert aan  
https://www.nu.nl/coronavirus/6164362/omt-leden-zien-niets-in-aparte-maatregelen-voor-niet-
gevaccineerden.html 
Hahn: 
Het gaat er niet om of deze experts in dit geval gelijk hebben (vermoedelijk wel) maar dat zij het met 
hun uitspraken moeilijk maken voor het kabinet om maatregelen te nemen en deze helder en 
overtuigend naar buiten te brengen. Over de mogelijke effecten van elke denkbare maatregel zal 
binnenskamers flink zijn gediscussieerd – denk maar terug aan de schoolsluiting, mondkapjes of de 
aerosolen – maar uiteindelijk moet er uit een OMT-beraad een eensluidend advies rollen. 
Wetenschappers moeten in principe vrijuit kunnen spreken en hun twijfels en overpeinzingen kunnen 
uiten, maar als lid van het OMT heb je toch een iets andere rol dan wanneer je volledig ongebonden 
opereert. 
 
Hahn is geen lid van het OMT dus hij mag natuurlijk gissen wat er dinsdag uitrolt. Veel opties zijn er 
niet 
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2021/10/trukendoos-kabinet-tegen-corona-
raakt-steeds-leger-852862/ 
Drastische maatregelen lijken nog uit den boze, en de horeca aanpakken zal ook lastig zijn.  

 
Uitbreiding van de corona pas ziet Hahn niet zo zitten 

 
 
De Stichting Artsen Covid Collectief heeft de Mr Kackadoris prijs gewonnen van de Vereniging tegen 
de Kwakzalverij 
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/meester-kackadorisprijs-2021-voor-het-artsen-covid-collectief/ 
Met als mededingers de KNMG (die homeopathie niet in de ban wil doen) en de HP (waarin 
kwakzalver artikelen verschijnen) is het geen verrassing dat deze stichting dit jaar de prijs heeft 
gewonnen. 
 

https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/10/ideetje-voor-omt-leden-zeg-eens-een-keer-niets-852389/
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/10/ideetje-voor-omt-leden-zeg-eens-een-keer-niets-852389/
https://www.nu.nl/coronavirus/6164362/omt-leden-zien-niets-in-aparte-maatregelen-voor-niet-gevaccineerden.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6164362/omt-leden-zien-niets-in-aparte-maatregelen-voor-niet-gevaccineerden.html
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2021/10/trukendoos-kabinet-tegen-corona-raakt-steeds-leger-852862/
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2021/10/trukendoos-kabinet-tegen-corona-raakt-steeds-leger-852862/
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/meester-kackadorisprijs-2021-voor-het-artsen-covid-collectief/
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Elders op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij een item over dit collectief en de 
inspectie.  
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/inspectie-heeft-artsen-covid-collectief-in-vizier/ 
Er schijnt niet opgetreden te kunnen worden tegen een “collectief”. De Jonge schrijft dit in antwoord 
naar aanleiding van vragen van 2 D66 kamerleden. 
De inspectie treedt op tegen artsen die vaccinatie belemmeren, belooft hij de twee vragenstellers. 
Artsen die medicatie voorschrijven die niet bewezen effectief is, zijn strafbaar, schrijft hij. Dat kan 
alleen op individuele basis, een collectief is geen aanspreekpunt voor de IGJ. Artsen over wie 
meldingen/klachten binnen zijn gekomen, zijn hier inmiddels op aangesproken, laat de minister 
weten. 
 
In Trouw een artikel over een Britse studie, gestuurd door Huub, waarin wordt aangetoond dat 
vaccinaties maar weinig effect hebben op het remmen van infecties binnen een huishouden 
https://www.trouw.nl/zorg/britse-studie-gevaccineerden-geven-het-coronavirus-in-huis-bijna-net-
zo-makkelijk-door-als-niet-gevaccineerden~bd641bc6/ 
Gevaccineerden genezen sneller van covid als zij toch besmet zijn geraakt. Maar de hoeveelheid virus 
die ze bij zich dragen op het toppunt van besmettelijkheid is net zo groot als bij ongevaccineerden. 
Dat kan een verklaring zijn waarom ook gevaccineerden het virus gemakkelijk doorgeven binnen hun 
huishoudens, zo schrijven onderzoekers in een studie die donderdag is gepubliceerd in The Lancet 
Infectious Diseases. 
Binnen de huishoudens die zijn onderzocht, bleek dat van alle gevaccineerden die contact hadden met 
een besmet persoon 25 procent zelf ook besmet raakte. Bij de ongevaccineerden was dat 38 procent. 
Dat een covid-vaccin geen garantie is tegen besmetting en overdracht was al bekend. 
Echt verrassend is dit inderdaad niet, er waren eerder al wel studies die daarop wezen. En helaas, de 
praktijk bewijst het ook dagelijks. 
 
Bij Science Media Centre is dit rapport besproken.  
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-household-transmission-of-sars-
cov-2-looking-at-vaccination-status-and-variant-type/ 
De 25 en 38% kans op besmetting in de gezinssituatie, met resp. zonder vaccinatie, betreffen de 
delta variant.  
Wat kun je doen in de gezinssituatie? Penny Ward pleit voor behandeling met geneesmiddelen. Nu 
hebben we met vrijwel alle middelen (remdesivir bijvoorbeeld en de antilichamen, maar ook nu het 
nieuwe middel van Merck, molnupiravir, alleen redelijk werken als je het geeft in het begin van de 
besmetting. Dus behandeling van huisgenoten die nog geen symptomen hebben zou dan kunnen 
helpen: 
“The authors suggest other non pharmaceutical interventions are required to reduce infections and 
prevent onwards household transmission.  The former is difficult to achieve without dealing the 
economy another hit and the latter is very difficult, particularly in smaller houses with high occupancy 
rates as is often the case in the UK.  Perhaps the authors could continue their studies by investigating 
the use of pharmaceutical interventions – be these monoclonal antibodies or oral medicines – to treat 
the cases and offer post exposure prophylaxis to the rest of the household.  I’m willing to bet that 
transmission would be smartly curtailed using these.   
Omdat de huidige geneesmiddelen duur zijn en per injectie moeten worden toegediend lijkt me dit 
nu alleen nog maar een optie voor bijvoorbeeld mensen met een immuun probleem. Met 
molnupiravir kan het veranderen. 
 
Met zulke hoge besmettingscijfers in huishoudens zijn de quarantaine regels die de overheid heeft 
gegeven niet meer houdbaar lijkt mij 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie 
Als een gezinslid is geïnfecteerd, en jij bent ingeënt dan hoef je niet in quarantaine nu.  

https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/inspectie-heeft-artsen-covid-collectief-in-vizier/
https://www.trouw.nl/zorg/britse-studie-gevaccineerden-geven-het-coronavirus-in-huis-bijna-net-zo-makkelijk-door-als-niet-gevaccineerden~bd641bc6/
https://www.trouw.nl/zorg/britse-studie-gevaccineerden-geven-het-coronavirus-in-huis-bijna-net-zo-makkelijk-door-als-niet-gevaccineerden~bd641bc6/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-household-transmission-of-sars-cov-2-looking-at-vaccination-status-and-variant-type/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-household-transmission-of-sars-cov-2-looking-at-vaccination-status-and-variant-type/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
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Ben je beschermd tegen corona? Dan hoef je niet in quarantaine. Wel is het belangrijk om je 
gezondheid goed in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij het coronavirus? Laat je dan 
altijd bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdiensttesten en gebruik hiervoor nooit een zelftest. 
Ben je een huisgenoot van iemand met corona dan is het advies om je te laten testen, ook als je 
beschermd bent tegen corona. Je kunt geen klachten hebben en toch besmettelijk zijn. Doe dat 5 
dagen na jouw laatste contact met je huisgenoot met corona.  
Wat is nu het advies? elke dag testen?  
In quarantaine is de beste aanpak, anders tenminste 1,5 meter afstand houden, en mondkapje voor. 
 
In Trouw krijgen rechtsfilosoof Roland Pierik en ethicus Henk Jochemsen de gelegenheid hun 
standpunt over vaccinatiedrang of -dwang uiteen te zetten (gestuurd door Huub) 
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/alleen-beperkingen-voor-mensen-zonder-coronaprik-niks-mis-
mee-vinden-deze-
ethici~b68e3797/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email 
Beiden vinden desnoods flinke drang acceptabel, maar dwang niet. Waarom is corona een speciaal 
geval? 
Eerst schetst hij het verschil tussen mensen die door een ongezonde levensstijl ernstig ziek worden en 
vaccinatieweigeraars op de ic. “Hard rijden, roken en drinken, het zijn allemaal riskante gedragingen, 
maar in de ziekenhuizen zie je de gevolgen geleidelijk terug. Nu komen de coronapatiënten in golven, 

en dat zijn vooral ongevaccineerden. 
 
Van Niek een artikel van Spiegelhalter (co-auteur) in The Guardian 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/24/which-protects-you-more-vaccination-
or-prior-infection 
Onderzoek is uitgevoerd wat de kans op herinfectie is, na een daadwerkelijke infectie vergeleken met 
een (volledige) vaccinatie. Het resultaat komt er op neer dat er geen statistisch verschil is tussen deze 
2.  
Spiegelhalter is een statisticus, en gaat in op de statistische methode gebruikt in deze studie. Het is 
de Poisson regressie methode, wat me bekend voorkwam maar toch te ver weggezakt bleek om snel 
weer paraat te hebben. 
 
Al weer een tijdje terug, nu toch nog plaats, een opsteker als we weer in lockdown gaan 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nederland-sliep-massaal-meer-tijdens-de-lockdown-
gevolg-minder-stress-ziekte-en-hartaanvallen~beb14d6e/ 
Aanleiding waren de verschijnselen van slaaptekort dat optrad bij de dansmarathon 
Tijdens de coronalockdown waren er verrassend weinig hartaanvallen. Een factor daarbij was 
ongetwijfeld slaap. Doordat mensen thuiswerkten, sliepen ze langer uit. Daarnaast konden we er ’s 
avonds niet op uit, en na een paar avonden netflixen ga je op een gegeven moment toch ook maar 
gewoon naar bed. Ik denk dat Nederland massaal meer sliep. Gevolg: minder stress, ziekte en 
hartaanvallen. 
In de zorg is preventie nu het hippe toverwoord. Er moet minder gerookt, gedronken en gegeten 
worden en meer bewogen. Maar meer slaap staat er, onterecht, niet tussen. 
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Corona journaal 1 – 8 november 2021 
 
Het is niet zo moeilijk in te zien dat het aantal positieve testen nog aanzienlijk zal toenemen. Mijn 
favoriete indicatie is de dagelijkse trend die te zien is in deze grafiek (zie corona dashboard overheid). 
Gedurende de hele maand oktober en nu ook november is er groei, en terwijl de groei de laatste tijd 
wat leek af te nemen maar nu zit er alweer 4 dagen een versnelling in.  
 

 
En omdat die groei met name ook bij de 
oudere leeftijden zit, zal de druk op de 
ziekenhuizen nog fors toenemen. En dat 
los je voorlopig niet op met een derde 
vaccinatie, zeker niet als dat pas in 
december begint. 
Op korte termijn zal moeten worden 
gekeken hoe dit in de ziekenhuizen is op 
te vangen. Niet iedereen hoeft naar een 

ziekenhuis lijkt het, zie hoe het ziekenhuis Weert weer patiënten opneemt 
https://www.gelderlander.nl/limburg/ziekenhuis-weert-trekt-opnamestop-coronapatienten-weer-
in~ad55f673/ 
Het ziekenhuis heeft wat meer lucht omdat in verzorgingshuis Land van Horne in Weert ruimte is voor 
patiënten die zuurstof nodig hebben. Dat verzorgingshuis heeft ook tijdens de eerste en tweede golf 
patiënten opgevangen. 
 
Als het om de ic-capaciteit gaat: het aantal bedden is niet zozeer het probleem, maar het personeel. 
De NRC heeft in zijn commentaar een suggestie 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/02/haal-verpleegkundige-terug-met-een-forse-covidpremie-
a4063871 
Als het demissionair kabinet echt wil dat er 1.350 IC-bedden beschikbaar komen de komende 
wintermaanden, wat volgens ziekenhuizen en beroepsverenigingen onhaalbaar is, dan zal het de 
portemonnee moeten trekken. Haal die vertrokken verpleegkundigen terug. Ga desnoods op de 
knieën. Betaal ze tijdelijk een forse premie, om het werk aantrekkelijk te maken: een paar duizend 
euro per persoon. Overlaad ze met aandacht en attenties. Ze zijn ontzettend nodig en dat mogen ze 
elke dag te horen krijgen. 
 
Jaap Goudsmit pleit er nu voor om iedereen een derde prik te geven. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/08/geef-iedereen-die-derde-prik-a4064669 
Hij heeft al een derde prik gehad in Parijs, en stelt Frankrijk als voorbeeld voor Nederland. 
Hij noemt 3 redenen om iedereen een derde prik te geven, zeker wanneer de laatste injectie langer 
dan 6 maanden is geleden. Het zijn de bekende redenen, er zijn mensen die weinig antistoffen 
aanmaken (waarbij het trouwens maar de vraag is of dat bij de derde prik dan wel gebeurt), na 
verloop van tijd worden de antistoffen minder, en ook wie een infectie heeft doorgemaakt kan weer 
besmet worden. Wat dat laatste betreft 
Bescherming tegen herinfectie na een eerder doorgemaakte corona-infectie is verrassend genoeg 
(ook voor ervaren virologen) slechter dan ná vaccinatie, wat leidt tot de conclusie dat je je ook na 
doorgemaakte infectie moet laten vaccineren. 
Nogmaals: het is goed om te pleiten voor een snellere derde prik maar dat voorkomt niet de grote 
stijging in de ziekenhuizen die er nu aan zit te komen. 
 
Aan de hoeveelheid vaccin zal het niet liggen, alleen al van Pfizer lagen een paar weken geleden al 6 
miljoen doses te wachten. De laatste weken wordt deze statistiek niet meer bijgehouden. 
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Voor de wat langere termijn was er goed nieuws van het geneesmiddelen front. 
De Britten zijn weer eens de eerste die een middel tegen corona als eerste een voorlopige 
goedkeuring hebben gegeven, het middel van Merck, molnupiravir 
https://www.gov.uk/government/news/first-oral-antiviral-for-covid-19-lagevrio-molnupiravir-
approved-by-mhra 
Dit staat er in de bijsluiter 
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-lagevrio-molnupiravir/patient-
information-leaflet-for-lagevrio 
Het mag dus niet aan zwangeren worden gegeven.  
Het werkingsmechanisme heb ik al eens beschreven in mijn journaal van 25 september-3 oktober dit 
jaar, daarna heeft Gerard van Doornum me nog gemaild dat de mutagene werking van deze stof 
onderbelicht is gebleven, en dat de ontwikkeling indertijd juist vanwege die mutagene werking was 
gestopt. 
 
Een andere vraag is of de vele mutaties die ontstaan in het virus RNA, potentieel nieuwe varianten 
gaat opleveren die niet alleen niet meer reageren op molnupiravir, maar ook mogelijk meer 
besmettelijk of ernstiger ziektebeeld geven.  
https://www.science.org/content/article/prominent-virologist-warns-covid-19-pill-could-unleash-
dangerous-mutants-others-see-little-cause-alarm 
Een bekend viroloog is hier bang voor maar net iedereen is het met hem eens 
More likely, say Denison and others, is that use of molnupiravir will drive the emergence of virus that 
is no more deadly or transmissible but is resistant to the drug, a common outcome for anti-infectious 
agents. But Friday’s news that another antiviral drug, from Pfizer, is highly effective against SARS-
CoV-2 suggests a way to forestall resistance: using both pills in combination, the same multiprong 
strategy used to treat HIV and other infections. 
 
Bij Science Media Centre een commentaar met betrekking tot molnupiravir 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-mhra-conditional-marketing-authorisation-
of-molnupiravir/ 
Voorlopig zullen er maar weinig doses beschikbaar zijn en het wordt een dure grap 
The announced price of this drug in the US is $713 (about £520), making it more than 20 times more 
expensive than Tamiflu which the UK stockpiled for use in an influenza pandemic.  
Maar als een kuur verkort kan worden scheelt dat in de kosten en beschikbaarheid 
remdesivir, …… which was recently shown to be effective in an outpatient setting if started within 5 
days of symptom onset and given for 3 days. Perhaps the NHS might also investigate whether a 3 day 
course of molnupiravir is as effective as a 5 day course, in which case the limited supply available 
might be stretched further.” 
 
Het nieuws van de voorlopige goedkeuring van molnupiravir was nauwelijks verwerkt of Pfizer sloeg 
een nog grotere slag. De klinische test met PF-07321332, merknaam Paxlovid was afgebroken, nu 
eens niet vanwege (geen) werkzaamheid of bijwerkingen maar vanwege groot succes. Van Huub een 
stuk uit Bloomberg 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-05/pfizer-to-seek-u-s-nod-for-covid-pill-after-
strong-results 
Hoe groot de klap was blijkt uit de koersen vlak na de mededeling van Pfizer. 
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https://www.gov.uk/government/news/first-oral-antiviral-for-covid-19-lagevrio-molnupiravir-approved-by-mhra
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-lagevrio-molnupiravir/patient-information-leaflet-for-lagevrio
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-lagevrio-molnupiravir/patient-information-leaflet-for-lagevrio
https://www.science.org/content/article/prominent-virologist-warns-covid-19-pill-could-unleash-dangerous-mutants-others-see-little-cause-alarm
https://www.science.org/content/article/prominent-virologist-warns-covid-19-pill-could-unleash-dangerous-mutants-others-see-little-cause-alarm
https://www.science.org/content/article/pfizer-antiviral-slashes-covid-19-hospitalizations
https://www.science.org/content/article/pfizer-antiviral-slashes-covid-19-hospitalizations
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-mhra-conditional-marketing-authorisation-of-molnupiravir/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-mhra-conditional-marketing-authorisation-of-molnupiravir/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-05/pfizer-to-seek-u-s-nod-for-covid-pill-after-strong-results
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-05/pfizer-to-seek-u-s-nod-for-covid-pill-after-strong-results


 57 

Pfizer gained as much as 11% as of 11:30 a.m. New York, its biggest intraday rise in a year, while 
Merck fell as much as 10%. Some vaccine makers swooned, with Moderna Inc. down a record 
intraday 22% and Pfizer partner BioNTech SE sliding 20%. 
En dat uitsluitend op een persmededeling van Pfizer, een publicatie in een wetenschappelijk 
tijdschrift moet nog komen.. 
 
Wat is het verschil in werking tussen het middel van Merck en Pfizer?  
Voor dat van Merck heb ik geprobeerd in het journaal van 25 sep – 3 okt het werkingsmechanisme te 
duiden. Het mRNA van het virus wordt gefopt met een stof die de functie van 2 baseparen kan 
aannemen zodat er heel veel fouten in voorkomen. En de eiwitten, als die al gevormd zijn, geen 
functie hebben. 
In mijn journaal van 18-22 oktober van dit jaar heb ik kort de werking van het Pfizer middel 
aangegeven maar dat was wel wat kort door de bocht. Daarom nu iets meer daarover. 
Als het mRNA wordt afgelezen dan ontstaat er een polypeptide, maar die moet op verschillende 
plaatsen worden “doorgeknipt” om de afzonderlijke eiwitten te krijgen. Daarvoor is een enzym 
nodig, een protease.  
Voor de corona virussen was al na de SARS epidemie duidelijk welk protease hiervoor 
verantwoordelijk is, zie   https://en.wikipedia.org/wiki/3C-like_protease 
 
De ontwikkeling van een protease-remmer voor corona virussen was al in volle gang, ten tijde van 
SARS, maar ook daarna ter behandeling van een corona virus bij katten 
https://en.wikipedia.org/wiki/PF-07321332 
The utility of targeting the 3CL protease in a real world setting was first demonstrated when GC376 (a 
pro-drug of GC373) was used to treat the previously 100% lethal cat coronavirus disease, feline 
infectious peritonitis, caused by FIPV[14]. The Pfizer drug is an analog of GC373, 
 
Marc Kaptein de medisch directeur van Pfizer is geboren en opgegroeid in Twente. Een Twentse 
krant maakt het hem dan ook in een interview niet al te moeilijk (gestuurd door Huub, vanuit Almelo) 
https://www.tubantia.nl/wierden/coronacrisis-maakt-van-wierdenaar-marc-kaptein-bekende-
nederlander-ik-voel-me-meer-arts-dan-zakenman~acf731e1/ 
Vaak heb ik problemen om als niet-abonnee het artikel te lezen maar dit keer was dat geen 
probleem. 
Kaptein gaf snelheid in de ontwikkeling aan als reden om geen overheidssubsidies aan te vragen. 
Maar Moderna was met overheidssubsidie net zo snel. Dat je zonder overheidssubsidie meer vrijheid 
hebt om je prijs vast te stellen noemt Kaptein niet. 
 
Het is jammer dat er nog geen goed vaccin is zonder adenovirussen of mRNA, maar meer 
traditioneel, met de “spikes”. Dat bleek weer bij dit interview met toptennisser Thiem 
https://nieuws.nl/sport/20211102/tennisser-thiem-laat-zich-vaccineren-en-mikt-op-rentree/ 
Thiem gaf vorige maand nog te kennen dat hij wil wachten op het nieuwe eiwitvaccin van de 
Amerikaanse producent Novavax, onder meer omdat hij de nodige bedenkingen had tegen de huidige 
middelen tegen Covid-19. Daarop spoorde de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid de 
toptennisser persoonlijk aan zich toch te laten vaccineren tegen het coronavirus, zodat hij zonder 
problemen zou kunnen meedoen aan de Australian Open. Volgens de bewindsman zou het nieuwe 
vaccin pas in 2022 beschikbaar komen. 
Novavax heeft veel problemen om een voldoende zuiver product te maken, zie 
https://www.politico.com/news/2021/10/19/novavax-vaccine-rush-process-global-campaign-516298 
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Corona journaal 9 – 14 november 2021 
 
Vandaag (ik schrijf dit zondag 14 november) zouden we een optreden hebben met mijn muziekgroep, 
en gisteren bij de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis zou ik 
een lezing houden. Beide evenementen gingen niet door. Het zou misschien niet verboden zijn, 
cultuur mag doorgaan maar de organisaties hebben het zekere voor het onzekere genomen, mede 
denk ik omdat bij beide evenementen een flink aantal personen uit de risico-groepen (leeftijd) 
bestaat. Ben benieuwd hoe het de cultuursector de komende tijd vergaat, voor zover deze sterk 
afhankelijk is van ouderen. 
 
Zelf zal ik in elk geval voorzichtiger zijn de komende tijd, en dat niet alleen vanwege de 
persconferentie van Rutte. Als 70 plusser gevaccineerd met Astra lijkt dat aangewezen, mede gezien 
dit onderzoek van Sanquin  
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/10/minste-antistoffen-coronavirus-bij-61-tot-65-jarigen-
a4064896 Dat ouderen minder antistoffen hebben dan jongeren is niet zo gek maar dat de categorie 
71-75 twee keer meer heeft dan 61-65 is opmerkelijk 
Van alle gevaccineerde Nederlanders hebben personen tussen de 61 en 65 jaar de minste antistoffen 
tegen het coronavirus in hun bloed. Dat blijkt uit dinsdagavond gepubliceerd onderzoek van 
bloedbank Sanquin. Gevaccineerden van 18 tot 25 jaar hebben volgens het onderzoek gemiddeld 
bijna acht keer meer antistoffen in hun bloed dan de mensen uit de groep van 61 tot 65 jaar. Ook een 
oudere groep, van 71- tot 75-jarigen, heeft gemiddeld twee keer zoveel antistoffen, terwijl deze groep 
eerder gevaccineerd is dan de 61- tot 65-jarigen. 
Omdat 61-65 grotendeels is ingeënt met Astra en 71-75 met Pfizer is de conclusie dat Pfizer in elk 
geval wat de antistoffen beter werkt dan Astra. Zoals trouwens ook wel tijdens klinische studies is 
gebleken. 
 
Het gaat vooral natuurlijk om het voorkomen van ziekenhuisopnames. Ik heb gekeken of het aantal 
ziekenhuisopnames voor de 61-65 jarigen relatief gaat stijgen ten opzichte van de 71-75 jarigen. In 
het dashboard worden alleen de categorieën per 10 jaar getoond. Daar zie ik nog geen verschillen, 
het aantal ziekenhuisopnames is voor 71-80 vrij constant, bijna 2 keer zoveel als voor 61-70. 
Dat zou er dan op wijzen dat Astra daarvoor nog steeds evengoed beschermt als Pfizer. Anders zou, 
in geval van prioritering van de booster, Astra “klanten” moeten voorgaan. 
 
Een kritisch commentaar van de NRC op het corona beleid van de regering 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/13/het-kabinet-moet-het-eerlijke-verhaal-vertellen-corona-
kan-nog-jaren-onder-ons-blijven-a4065349 Dat in de beginperiode met weinig informatie 
beslissingen moesten worden genomen die achteraf minder goed uitpakken, OK, maar zo 
langzamerhand moeten we wel wat geleerd hebben, en dat is volgens dit commentaar onvoldoende 
gebeurd 
Telkens wekt het kabinet de indruk dat het ‘oude normaal’ binnen handbereik is. Demissionair 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei vrijdag dat Nederland „tien kilometer” extra moet 
rennen, maar dan is de „marathon” ook echt voorbij. Was het maar zo: al in september 
waarschuwden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat de politiek zich ook op minder positieve 
scenario’s moet voorbereiden. Nederland en de rest van de wereld moeten waarschijnlijk 
nog jarenlang met corona en de gevolgen daarvan leven.  
 
Ik had het rapport van de WRR / KNAW gemist, het is al van september, een paar dagen geleden had 
de NRC een interview met de schrijvers 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/09/deze-twee-adviseurs-hopen-dat-het-kabinet-nu-wel-hun-
scenarios-volgt-a4064864 In het rapport staan 5 scenario’s waar we rekening mee moeten houden 
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1. Terug naar normaal 
Covid-19 wordt helemaal uitgebannen. Wereldwijd zijn voldoende mensen immuun door (herhaalde) 
vaccinatie of het doormaken van de infectie. Het virus muteert niet dusdanig dat het aan de 
immuniteit kan ontsnappen. 
2. Griep+ 
Covid-19 wordt endemisch met jaarlijkse golven in de winter. De meeste mensen worden niet ernstig 
ziek. (...) Het virus blijft muteren, maar niet zodanig dat dit veel verandert aan de ernst of 
verspreiding van het virus. 
3. Externe dreiging 
In Nederland en de meeste Europese landen is het virus onder controle, maar in veel andere landen 
niet. In die landen blijft het virus rondgaan en muteert het tot nieuwe, gevaarlijke varianten. Er zal 
streng grensbeleid zijn (...). 
4. Continue strijd 
Covid-19 blijft een serieuze bedreiging. Vaccins werken niet voldoende (lang) en er ontwikkelen zich 
steeds nieuwe varianten die aan de bestaande vaccins ontsnappen. Er wordt een groot beroep 
gedaan op de veerkracht in de samenleving. 
5. Worst case 
Covid-19 eist jaarlijks meer slachtoffers en blijft wereldwijd circuleren; de opgebouwde immuniteit en 
de effectiviteit van vaccins zijn beperkt. (...)  
 
Het NRC-commentaar, dat zó uit het rapport had kunnen komen: 
Vooral verontrustend is het ontbreken van de lange termijn in het coronabeleid. In de eerste fase kon 
worden betoogd dat de zorg niet voorbereid was, maar waar zijn de initiatieven om de ziekenhuizen 
en IC’s coronabestendig te maken? Ze zijn er niet of onvoldoende. Ook na anderhalf jaar is het 
wachten op een plan dat de zorg weer aantrekkelijk maakt.. 
 
In dezelfde NRC uitgave ook een commentaar van Rosanne Hertzberger 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/13/we-hadden-zoveel-dingen-beter-kunnen-doen-a4065312 
Zij ziet niets in uitbreiding van de ic-capaciteit 
En nu is het herfst en liggen de ziekenhuizen weer bijna net zo vol als afgelopen winter. We hadden 
zoveel dingen beter kunnen doen. En dan heb ik het niet over de ziekenhuiscapaciteit. Meer bedden is 
een ronduit kortzichtige oplossing voor Covid. Het zou vooral toestaan dat er heel veel meer mensen 
ziek kunnen worden. Net als meer asfalt niet zorgt voor minder files, maar voor meer auto’s. Zo is elk 
ziekenhuisbed weer een extra Nederlander die ziek mag worden, dus die we ziek laten worden zo lang 
we pas blijven afremmen wanneer de ziekenhuisbedden vol liggen. 
Meer bedden misschien niet, maar de bedden die er zijn zouden dan toch moeten kunnen worden 
benut. Dus iets doen aan het personeelsgebrek op de ic. Net zoals treinen: als je geen verkeersleiders 
hebt dan heb je daar ook niets aan. 
 
Zij ziet ook niets in 2G, dat een verdere tweedeling in de hand zou werken.  
Er werd deze week een ‘2G-oplossing’ op tafel gelegd in Den Haag, waarbij een negatieve test niet 
meer volstaat voor toegang tot horeca, sportwedstrijden en cultuur. Het waren de artsen, 
epidemiologen en microbiologen van het OMT die het een uitstekend idee vonden om de 
ongevaccineerden nog wat verder uit de samenleving te weren. Was Oostenrijk het voorbeeld? Daar 
mogen ongevaccineerden überhaupt niet meer buiten komen, tenzij ze om dreigen te komen van de 
honger.  
Het is nog onzeker of die verdere tweedeling moet worden afgewend. Ergens zal iemand achter de 
schermen toch wel weerstand bieden tegen de nietsontziende wetenschappers van het OMT? Iemand 
zal toch wel op het idee komen dat het leuk zou zijn om in Nederland iets over te houden van enige 
tolerantie, verdraagzaamheid, cohesie.  
 
Zij zet in op het toegankelijker maken van het testen. Maar ze ziet het somber in 
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Deze donkere novemberdagen vrees ik weleens dat we gewoon moeten accepteren dat we met zijn 
allen, als volk, als mensheid, zieker zijn geworden. Dat dit de toekomst is. Pompend remmen, elke 
herfst en winter een paar weken lockdown. En dat we alleen maar kunnen hopen dat een nieuwe 
generatie, wier immuunsysteem Covid straks al tien keer voorbij heeft zien komen, beter bestand is 
tegen dit virus. 
 
In Elseviers Weekblad een stuk van Gerry van der List gestuurd door Huub. 
https://www.ewmagazine.nl/nederland/opinie/2021/11/solidariteit-met-antivaxxers-is-te-veel-
gevraagd-1145w/ 
Van der List zal geen moeite hebben met 2G 
Vaak krijg je te horen dat je begrip moet opbrengen voor deze houding. Dat je solidariteit ten toon 
moet spreiden en niet behoort mee te werken aan een maatschappelijke tweedeling. Maar dat is 
allemaal veel te veel gevraagd. Antivaxxers – gelovig, principieel, lui, dom of wat dan ook – zijn au 
fond asociaal. 
Daarom 
Zaak is het dus om ongevaccineerden het leven dermate zuur te maken dat ze zich socialer opstellen. 
Maar 
Zaak is het zeker ook om serieus werk te maken van de naleving van maatregelen, van handhaving 
dus. Het niet controleren van QR-codes bijvoorbeeld behoort fors beboet te worden. De kans daarop 
moet overigens vrij klein worden geacht. Tegen de Hollandse ziekte van het gedogen van 
overtredingen van rechtsregels is nog altijd geen effectief medicijn gevonden. 
 
Gerard van Doornum stuurt me een opiniestuk uit de New England Journal of Medicine, van een 
Amerikaanse hoogleraar die zijn sporen verdiend heeft o.a. met influenza onderzoek. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2113403 
Hij legt het WHO-systeem uit voor de monitoring van influenza, en het ligt voor de hand dat dat ook 
het model wordt voor de corona vaccins. Hij is benieuwd wat de vaccins gaan doen op basis van de 
“spikes”, zoals van Novavax. Kijken naar de ziekenhuisopnames en niet zozeer het aantal 
besmettingen is zijn boodschap  
Counts of hospitalizations and deaths may be more important in monitoring the overall impact than 
numbers of cases, as long as the vaccines continue to be largely effective at preventing severe illness.  
En ook al is iedereen gevaccineerd, je houdt een groep over die onvoldoende reageert en die het zal 
moeten hebben van middelen als molnupiravir 
The possibility of severe illnesses in a small proportion of vaccinated people does emphasize one of 
the greatest unmet needs we currently face: continued emphasis on better therapeutics and antiviral 
agents, which will not be affected by molecular changes in the virus as much as vaccines are. 
 
In de NRC een brief waarin wordt gesteld dat verplicht vaccineren al gebeurt in de zorg 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/13/vaccinatie-verplicht-vaccineren-gebeurt-al-in-de-zorg-
a4065351 
Jaar één van de geneeskunde-opleiding. Een mail: „Om patiënten en studenten zoveel mogelijk tegen 
besmettingsrisico’s te beschermen, worden alle studenten bij aanvang van het eerste studiejaar 
gevaccineerd tegen hepatitis B [...].” 
Voor een aantal universiteiten heb ik gekeken wat de eisen zijn, en het lijkt erop dat het geen 
absolute vereiste is maar dat het wel lastig wordt gemaakt, zoals in Leiden 
Indien een student vaccinatie weigert, moet deze viermaal per jaar een bloedonderzoek op 
dragerschap van het hepatitis B virus ondergaan. Na goedkeuring ontvangt de student steeds een 
verklaring waarmee kan worden ingeschreven voor activiteiten in de kliniek. Deze verklaring is slechts 
3 maanden geldig. Inschrijving gebeurt dus ook telkens voor ten hoogste 3 maanden.  
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Corona journaal 15 - 21 November 2021 
 
Het zwarte scenario begint nu in rap tempo naderbij te komen, de ziekenhuizen stromen vol. Frits 
Schuitemaker, voorzitter van het Trefpunt en intensivist in het Amphia ziekenhuis te Breda die vorige 
maand met pensioen ging, is weer aan de slag.  
Welke gemeentes leveren de meeste patiënten? In de Volkskrant een gemeentekaart.  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-belangrijkste-grafieken-en-kaarten-over-de-
uitbraak-van-het-coronavirus-in-nederland~b18f4613/ 

 
Hoe donkerder blauw des te meer (relatieve) ziekenhuisopnames. Ik 
heb de donkerblauwe bekeken, Neder Betuwe (vaccinatiegraad 62%) 
staat aan kop met 110 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners (het 
zijn er 27), en Urk (vaccinatiegraad 32%)  is goede tweede met 100 per 
100.000 (het zijn er 21).  
Stel dat heel Nederland het Urker niveau had dan was de bezetting in 
de ziekenhuizen vanwege corona niet ruim 1000 geweest, maar 18.000, 
een onmogelijkheid. En dan heeft Urk ook nog een relatief jonge 
gemiddelde leeftijd.  
 Staphorst was voor Isala ziekenhuis in Zwolle een tijdje terug een 
probleem maar in de afgelopen 2 weken zijn er maar 2 inwoners uit 
deze plaats naar het ziekenhuis gegaan. 
Zou interessant zijn na te gaan waar dat aan ligt. Kan Urk misschien wat 

van leren. 
 
De UK was ons een paar weken voor in het aantal besmettingen, schreef ik weken geleden. Inmiddels 
hebben we ze ruim ingehaald en is al een tijdje het aantal besmettingen daar aan het dalen. Als 
redenen heb ik gehoord de booster campagne en het grote aantal besmettingen in de zomer. Het 
percentage Britten met antilichamen zou nu 90% zijn. 
 
Van Niek een artikel uit The Guardian, waarin Spiegelhalter commentaar levert op een studie naar 
het effect van de booster 
https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/nov/21/how-do-we-know-the-
effect-of-boosters 
In de UK worden alleen de mRNA vaccins gebruikt voor de booster, wat een klap is voor het Astra 
vaccin natuurlijk. Voor het Moderna vaccin waren er te weinig resultaten om een conclusie te 
trekken. Voornaamste conclusie is dat het Pfizer vaccin als booster de effectiviteit weer opkrikt naar 
het niveau dat bereikt werd na de initiële dubbele dosis. Omdat dit onderzoek werd uitgevoerd met 
de delta variant als dominant type is dat goed nieuws. En verrassend: de Pfizer dosis na de Astra prik 
geeft zeker diezelfde bescherming. 
 
Louis Verschoor vroeg me of ik al iets meer wist over de nieuwe varianten, in hoeverre deze worden 
verwerkt in updates van vaccins. Ik heb gezocht op internet, ik vond een artikel van een maand 
geleden maar nog wel actueel lijkt me 
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02854-3 
Dit mailde ik aan Louis 
Het komt erop neer dat de huidige vaccins nog goed werken, ook tegen de delta variant, en dat 
daarom de noodzaak voor een "update" nog niet nodig is. 
Maar er zijn wel al nieuwe vaccins ontwikkeld, maar dan niet voor de delta maar voor de beta 
variant, die lijkt nog de minste "match" te geven met de huidige vaccins. 
Er zijn al diverse klinische proeven geweest. En ik begrijp dat Moderna een registratie traject start als 
een oefening voor als de nood aan de man komt. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-belangrijkste-grafieken-en-kaarten-over-de-uitbraak-van-het-coronavirus-in-nederland~b18f4613/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-belangrijkste-grafieken-en-kaarten-over-de-uitbraak-van-het-coronavirus-in-nederland~b18f4613/
https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/nov/21/how-do-we-know-the-effect-of-boosters
https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/nov/21/how-do-we-know-the-effect-of-boosters
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02854-3
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Want voor zover ik weet is er geen duidelijkheid waar nieuwe varianten van een vaccin aan moeten 
voldoen, zoals dat wel het geval is bij influenza. Zal wel iets worden op basis van de vorming van 
antilichamen. Maar daar moet dan nu wel duidelijkheid over komen, wil je snel kunnen reageren. 
 
Arnold Bosman stuurde me een stuk uit de NY Times over “patient zero”, de eerste patiënt met 
corona. Het stuk, van een Amerikaans onderzoeker die met dit type onderzoek zijn sporen heeft 
verdiend, wijst naar de Wuhan markt. 
https://www.nytimes.com/2021/11/18/health/covid-wuhan-market-lab-leak.html 
Hier het oorspronkelijke artikel 
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4454 
 

Het is mooi detective werk. Er blijken 2 markten te zijn die wel 
dicht bij elkaar liggen, de Huanan markt, met levende dieren 
en de Yangchahu markt, zonder levende dieren. De auteur, 
Worobey, maakt aannemelijk (na RNA onderzoek van 
monsters) dat de Huanan markt de oorsprong moet zijn van 
de uitbraak en claimt ook op het spoor te zijn van een “patient 
zero”. Bij Science Media Centre is dit onderzoek gereviewed 
door 3 personen.  
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-
perspective-looking-at-the-early-cases-of-covid-19-in-wuhan/ 

Er is lof voor het werk van Worobey maar dat ooit “patient zero” wordt gevonden, lijkt niet 
waarschijnlijk. James Wood geeft o.a. als commentaar dat een deel van de mensen geinfecteerd met 
het virus geen uiterlijke symptomen hebben, zodat je nooit zeker weet wie als eerste geïnfecteerd 
raakt.  
….it is at best optimistic to think that we will ever track the patient zero. For example, other research, 
by Emma Glennon, has demonstrated that we fail to diagnose over 50% of Ebola index cases that 
have caught the infection from animals, even in known high risk areas. It is highly likely that we will 
never find a smoking gun for COVI-19 and will only be able to make statements that reflect the 
balance of probabilities for the pandemic source.” 
 
Van Huub een link naar nu.nl, vermelding van een onderzoek waarbij mondkapjes worden 
gepresenteerd als meest effectieve maatregel – na vaccinatie – om besmetting met corona te 
voorkomen. 
https://www.nu.nl/coronavirus/6168661/mondkapjes-volgens-studie-effectiefste-maatregel-tegen-
coronabesmetting.html 
Niet alleen is gekeken naar mondkapjes, maar ook allerlei andere maatregelen zoals handenwassen 
fysiek afstand houden quarantaine schoolsluiting. Zie 
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068302 
Dit is een overzicht van alle relevante studies. Uit een totaal van ruim 36.000 studies bleven er 72 
over die de toets der kritiek konden doorstaan. Alleen conclusies konden worden getrokken over 
mondkapjes, handenwassen en fysiek afstand houden. En ook over die 72 overgebleven studies 
waren de nodige aanmerkingen, zodat het laatste woord over mondkapjes nog niet is gezegd… 
 
In de Volkskrant een interview van Maarten Keulemans met Jaap van Dissel 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nu-het-erop-lijkt-dat-het-virus-nog-wel-even-blijft-
vragen-we-jaap-van-dissel-hoe-staan-we-ervoor~bf6aeb6d/ 
Na wat discussie, of de regering nu de maatregelen van het OMT wel of niet heeft overgenomen, en 
of het advies van het OMT niet te slap was. 

https://www.nytimes.com/2021/11/18/health/covid-wuhan-market-lab-leak.html
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4454
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https://www.nu.nl/coronavirus/6168661/mondkapjes-volgens-studie-effectiefste-maatregel-tegen-coronabesmetting.html
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U had ook kunnen adviseren: neem harde maatregelen, om het virus echt terug te dringen. 
‘Ja, maar we weten dat maatregelen ook neveneffecten hebben die je niet wilt. Dus dat is dan weer 
een inschatting: is de situatie nu zo dramatisch dat je zoiets moet doen? Of heb je toch enige ruimte? 
En ik denk dat de conclusie nu de laatste was.’ 
 
Keulemans is geen voorstander van corona toegangsbewijzen en meent in van Dissel een 
medestander te vinden.  
In algemene zin is de kritiek: of iemand is gevaccineerd of corona heeft gehad, is een veel te 
algemene graadmeter. Niet iedereen die corona heeft gehad of is gevaccineerd, is immers 
gegarandeerd vrij van het virus. 
‘Maar niemand kan ontkennen dat het gedocumenteerd hebben doorgemaakt van een infectie of het 
gedocumenteerd gevaccineerd zijn, een graadmeter is van bescherming. Dus om nou te zeggen dat 
het zich op geen enkele wijze verhoudt tot bescherming, klopt gewoon niet. Natuurlijk, het is een 
afgeleide, maar je kunt er wel degelijk gebruik van maken. Feit blijft dat als je een bijeenkomst hebt 
met bijvoorbeeld alleen gevaccineerden, de kans dat daar een zieke uit voortkomt die in het 
ziekenhuis moet worden opgenomen, gewoon kleiner is.’ 
Maar erg enthousiast is van Dissel ook niet, lijkt mij, wanneer Keulemans wijst op de risico’s van een 
tweedeling in de maatschappij dan erkent van Dissel die 
Moet u de politiek niet op deze risico’s wijzen? 
‘Het zou best kunnen dat we dat ook doen. 
 
Aan het eind van het interview komt de langere termijn aan bod. Op de schaal van het WRR/KNAW 
rapport zit van Dissel op scenario 2 (griep “plus”) en 3 (dreiging van buiten). Mondkapjes, de 
anderhalve meter en zoveel mogelijk thuiswerken lijken blijvertjes te worden 
Je hebt daar verschillende scenario’s voor, en ik denk dat die mede gaan bepalen wat we met 
maatregelen willen bereiken. Moet je niet zorgen dat je een veel bredere basis hebt aan maatregelen, 
die je misschien langer handhaaft maar die zo weinig mogelijk de vrijheid van iedereen inperken? 
Daarnaar probeer je eigenlijk steeds meer te zoeken. Ik denk dat de toekomstscenario’s voor de meer 
lange termijn belangrijker zullen worden voor het beleid.’ 
Hoe bedoelt u? 
‘Veel hangt samen met het feit dat Nederland een open samenleving is, de toegangspoort tot heel 
Europa. Dat betekent dat alles wat van buiten komt, in belangrijke mate mede gaat bepalen wat er 
binnen gebeurt. Wat zijn dan je kwetsbaarheden, waar moet je je op voorbereiden? 
‘Dat zou zich kunnen vertalen naar maatregelen die zich deels richten tegen het importeren van 
virussen, bijvoorbeeld. Is het niet belangrijker die nu al op orde te hebben, dan ons nu te veel te 
richten op heel specifieke maatregelen die op de korte termijn veel consternatie geven, maar die op 
langere termijn misschien minder belangrijk zijn? Zulke dingen willen we meer meewegen. 
‘Dat lukt natuurlijk niet tijdens een acute verheffing van de cijfers zoals nu, dat moge duidelijk zijn. 
Helaas is dit ook een virus dat zich in een korte regeneratietijd vermeerdert, en dus altijd in heel korte 
tijd veel druk geeft. Dat heeft het nu ook weer gedaan, overigens ook in veel andere Europese 
landen.’ 
En als allerlaatste de glazen bol, maar van Dissel laat zich niet uit de tent lokken 
Tenslotte, uw eerlijke inschatting: zitten we volgende winter weer met allerlei maatregelen? 
‘In ieder geval zal er immuniteitsopbouw zijn, dat kan bijna niet anders: meer mensen die een infectie 
met het virus hebben gehad of ertegen zijn ingeënt. Aan de andere kant zijn er nog veel 
onzekerheden: denk aan mutantvirussen. Dus het is erg lastig in te schatten.’ 
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Mijn eerste confrontatie met het nieuwe virus kwam nadat Niek mij een artikel stuurde uit The 
Guardian 
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/24/scientists-warn-of-new-covid-variant-with-high-
number-of-mutations 
The B.1.1.529 variant has 32 mutations in the spike protein, the part of the virus that most vaccines 
use to prime the immune system against Covid. Mutations in the spike protein can affect the virus’s 
ability to infect cells and spread, but also make it harder for immune cells to attack the pathogen. 
 
Dr Tom Peacock, a virologist at Imperial College London, posted details of the new variant on 
a genome-sharing website, noting that the “incredibly high amount of spike mutations suggest this 
could be of real concern”. 
In a series of tweets, Peacock said it “very, very much should be monitored due to that horrific spike 
profile”, but added that it may turn out to be an “odd cluster” that is not very transmissible. “I hope 
that’s the case,” he wrote. 
 
Ik schreef terug 
Voorlopig geen reden tot paniek, zie 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-comments-about-two-sars-cov-2-variants-one-in-
botswana-b-1-1529-and-one-in-the-us-b-1-628/ 
Ontstaan waarschijnlijk niet uit successievelijke mutaties maar uit een recombinant. Dat wil zeggen 
dat in een geïnfecteerd persoon 2 verschillende virusstammen zitten, en door uitwisseling ontstaan 
dan een nieuw met gemixte eigenschappen. 
Ik schreef dat, mede gebaseerd op het commentaar van Balloux 
“For the time being, it should be closely monitored and analysed, but there is no reason to get overly 
concerned, unless it starts going up in frequency in the near future.” 
 
Maar Niek is niet overtuigd 
Ben benieuwd. De meeste geluiden zijn zorgelijker  
Nu, vrijdag 26 november nemen de beurzen een duikvlucht naar beneden dus is er misschien toch 
meer aan de hand. Reden om verder te kijken. Het RIVM is redelijk bij de tijd 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten 
Wat is er bekend over de variant B.1.1.529 die in Zuid-Afrika voor besmettingen zorgt? 
In Zuid-Afrika en Botswana zorgt een nieuwe variant van het coronavirus, de B.1.1.529 voor veel 
nieuwe besmettingen. De variant lijkt zich snel te verspreiden. De kleine veranderingen (mutaties) 
lijken ook in dit virus vooral te zitten in de stekeltjes van het coronavirus: het spike-eiwit. Opvallend is 
dat deze variant een ongewoon groot aantal mutaties in dit eiwit heeft. Een aantal mutaties op 
plekken die mogelijk zorgen dat de eigenschappen van het virus veranderen. Of de virusvariant ook 
zorgt dat mensen ernstiger ziek worden van het coronavirus is nog niet bekend. Ook is nog niet 
duidelijk hoe de virusvariant reageert op de bestaande vaccins of bij mensen die het coronavirus al 
eerder hebben gehad. De variant is nog niet gevonden in de Nederlandse kiemsurveillance. Net als bij 
de Alfavariant geeft B.1.1.529 geen positief resultaat in een speciale PCR polymerase chain reaction-
test gebaseerd op het aantonen van het spike-eiwit. Deze test wordt in Nederland niet algemeen 
gebruikt in de diagnostiek. Wel kan deze test gebruikt worden om de B.1.1.529 te volgen in de 
kiemsurveillance. De verwachting is dat de WHO deze variant zal aanwijzen als ‘interessante variant’ 
(VOI). Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volgt de ontwikkelingen op de voet.  

 
 
Het gaat nu snel, in de NRC van vandaag nog geen melding maar wel on-line 

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/24/scientists-warn-of-new-covid-variant-with-high-number-of-mutations
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/24/scientists-warn-of-new-covid-variant-with-high-number-of-mutations
https://github.com/cov-lineages/pango-designation/issues/343
https://twitter.com/PeacockFlu/status/1463176827137101827
https://www.sciencemediacentre.org/expert-comments-about-two-sars-cov-2-variants-one-in-botswana-b-1-1529-and-one-in-the-us-b-1-628/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-comments-about-two-sars-cov-2-variants-one-in-botswana-b-1-1529-and-one-in-the-us-b-1-628/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten
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https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/26/nieuwe-coronavariant-heeft-extreem-veel-mutaties-
ongekend-en-verontrustend-a4066957 
Chantal Reusken van het RIVM is gevraagd. Deze nieuwe heeft 30 mutaties 
Niet eerder was er een variant met zoveel mutaties in dit eiwit als deze nieuwe variant. Voorgaande 
varianten als alfa en delta hebben er slechts iets meer dan tien. „Ongekend”, dat een variant zoveel 
mutaties heeft, zegt viroloog Chantal Reusken van het RIVM. „We zien tal van mutaties die we eerder 
gezien hebben in de alfa-, bèta-, gamma- en lambda-varianten. Plus nog een aantal nieuwe.” 
 
Er verschijnt ook weer uitleg over de variants of concern, variants of interest en de naamgeving. Dit 
alles na te zien bijvoorbeeld bij de WHO 
https://worldhealthorganization.cmail20.com/t/d-l-qddddty-juzkluuuu-y/ 
De laatste “variant of interest” is de B.1.612 die de Griekse letter “mu”  heeft gekregen. Kan ik nu 
weer eens het Griekse alfabet op de computer aanspreken: μ 
 Dan wordt deze nieuwe de “nu”: ν 
 
Ook Maarten Keulemans in de Volkskrant heeft de nieuwe variant in beeld 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-de-coronamutatie-uit-zuid-afrika-nog-te-stoppen-
dit-weten-we-over-de-nu-variant~b7e11501/ 
Ook hier komt Chantal Reusken aan het woord, ze gaat in op de vraag of je er ook zieker van wordt 
Dat is nog niet te zeggen. Tegelijk staat vast dat de variant allerlei wijzigingen heeft ondergaan aan 
zijn uitsteeksels die virologen kennen van eerdere probleemvarianten. Daardoor kan hij de 
bescherming door vaccins misschien deels ontwijken, of kunnen mensen die beschermd zijn door een 
eerdere infectie, misschien alsnog ziek worden. ‘De duiding is nog erg moeilijk. Maar de eerste 
signalen zijn niet fijn, om het zo maar eens te zeggen’, zegt Reusken. 
.  
Het is vreemd dat het virus niet een verdere ontwikkeling is van de delta variant: 
Waar komt het virus precies vandaan? 
Veel experts gaan ervan uit dat de variant niet is ontstaan in Zuid-Afrika zelf. Omdat in veel 
Afrikaanse landen coronavirussen niet goed genetisch worden uitgelezen, is het denkbaar dat het 
virus lang onder de radar is gebleven, totdat het in Zuid-Afrika tegen de lamp liep. Een sterke 
aanwijzing daarvoor is dat de variant opvallend oude wortels heeft: hij is verwant aan de 
allervroegste coronavirussen die begin vorig jaar ontstonden in plaats van aan de latere varianten. 
Dat kan van alles betekenen, zei viroloog Marion Koopmans eerder tegen deze krant. Misschien 
sluimerde het virus in een bepaald land totdat hij een mutatie opdeed waardoor hij ineens 
‘opgevoerd’ raakte en zich kon verspreiden. Of misschien heeft het virus zich een poosje 
schuilgehouden in een dierlijke gastheer, waar hij muteerde tot zijn huidige vorm en weer oversprong 
naar de mens. 
 
Nederland is snel met het weren van vliegtuigen uit Zuid-Afrika. In het AD geeft Koopmans 
commentaar op een vliegverbod  
https://www.ad.nl/binnenland/de-jonge-verbod-op-vluchten-vanuit-zuidelijk-afrika-vanwege-
nieuwe-virusvariant~a74f6cd8/ 
Virologe Marion Koopmans twijfelt of het stopzetten van het vliegverkeer het virus kan tegenhouden. 
,,Ik snap het wel als reactie, we schrikken natuurlijk allemaal. Maar de ervaring leert dat dit misschien 
niet zoveel effect heeft omdat dit virus waarschijnlijk al langer circuleert”, zegt Koopmans. Het is 
volgens haar ‘ook zeker denkbaar’ dat de variant elders is ontstaan. ,,En dan is het dweilen met de 
kraan open 
 
De WHO vindt dat er wel erg snel nu maatregelen tegen Zuid-Afrika worden genomen 
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-meeting-friday-designate-new-
variant-b11529-2021-11-26/ 
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"At this point, implementing travel measures is being cautioned against," Lindmeier told a U.N. 
briefing in Geneva. "The WHO recommends that countries continue to apply a risk-based and 
scientific approach when implementing travel measures." 
Maar als het zo lang duurt voordat er duidelijkheid is 
It would take several weeks to determine the variant's transmissibility and the effectiveness of 
vaccines and therapeutics against it, he said, noting that 100 sequences of the variant have been 
reported so far. 
 
BioNTech test al de effectiviteit van het huidige vaccin tegen deze nieuwe stam 
https://www.businessinsider.com/vaccine-pfizer-biontech-coronavirus-covid-b11529-variant-
southern-africa-comirnaty-2021-11?international=true&r=US&IR=T 
BioNTech said it's testing the COVID-19 vaccine it developed with Pfizer against the new variant that 
appears to have emerged in southern Africa, and that it would know in two weeks whether the 
vaccine works against the variant, the Financial Times first reported. 
Met Pfizer staat BioNTech startklaar als het nodig is 
"Pfizer and BioNTech have taken actions months ago to be able to adapt the mRNA vaccine within six 
weeks and ship initial batches within 100 days in the event of an escape variant," the company said. 
"To that end, the companies have begun clinical trials with variant-specific vaccines (alpha and delta) 
to collect safety and tolerability data that can be provided to regulators," the company continued. 
 
 
De vraag is of de PCR test en de sneltetsts nog gebruikt kan worden voor deze nieuwe stam nu er 
zoveel wijzigingen zijn. De PCR test zal nog wel lukken, voor de sneltests is het nog onzeker. 
Hier de Zuidafrikaanse RIVM 
https://www.nicd.ac.za/frequently-asked-questions-for-the-b-1-1-529-mutated-sars-cov-2-lineage-
in-south-africa/ 
Will these mutations affect test sensitivity? 
The B.1.1.529 lineage has a deletion (△69-70) within the S gene that allowed for rapid identification of 
this variant in South Africa and will enable continued monitoring of this lineage irrespective of available 
sequence data. However, most other targets (including the N and RdRp genes) remain unaffected from 
specimens tested in over 100 specimens from testing laboratories in Gauteng so it is unlikely that overall 
PCR test sensitivity is affected. These PCR tests typically detect at least two different SARS-CoV-2 
targets, which serves as a backup in the case of a mutation arising in one. 
Analysis of the mutations in the nucleocapsid (N gene) of B.1.1.529 viruses suggests that rapid antigen 
tests should be unaffected, however verification of this is underway. 
 
Zijdelings duidt Keulemans in de Volkskrant daar ook op 
In de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng ging het virus in drie weken tijd van 1 naar 30 procent van 
alle besmettingen, vertelt Reusken. Bovendien zien virologen in andere provincies een vreemd signaal 
in hun wattenstaafjestests, dat lijkt te duiden op de aanwezigheid van het virus. Omdat het virus 
zulke afwijkende stekels heeft, reageren sommige wattenstaafjestests er iets anders op. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.businessinsider.com/vaccine-pfizer-biontech-coronavirus-covid-b11529-variant-southern-africa-comirnaty-2021-11?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/vaccine-pfizer-biontech-coronavirus-covid-b11529-variant-southern-africa-comirnaty-2021-11?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/scientists-track-covid-variant-high-number-mutation-botswana-south-africa-2021-11
https://www.ft.com/content/8245c992-4a4d-4110-b10c-b294c41d501c
https://www.nicd.ac.za/frequently-asked-questions-for-the-b-1-1-529-mutated-sars-cov-2-lineage-in-south-africa/
https://www.nicd.ac.za/frequently-asked-questions-for-the-b-1-1-529-mutated-sars-cov-2-lineage-in-south-africa/
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Corona journaal 27 – 28 november 
 
In mijn vorig journaal had ik gemeld dat de nieuwe variant de “nu” naam (ν) zou krijgen, maar dat 
zou verwarring geven met “new”, en de volgende in de rij de xi (ξ) δοετ τεωεελ δενκεν ααν εεν 
Ψηινεσε λειδερ. Ik vergeet nu terug te switchen naar het Nederlands toetsenbord.  
De WHO heeft dus voor de omega (ο) variant een paar letters uit het Griekse alfabet overgeslagen. 
En het heeft meteen ook maar deze variant gepromoveerd in een VOC (variant of concern). Daarmee 
worden  VUM en VOI overgeslagen (variant under monitoring, variant under investigation) 
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ 
 
Het bijzondere van deze variant is dat deze niet voortkomt uit de delta variant maar een soort 
allegaartje is van de vorige α β γ, met wat nieuwe mutaties. 
Dat betekent dat de gebruikelijke uitleg, met de nadruk op kopieerfouten, zoals hier bij nu.nl, niet 
meer voldoet 
https://www.nu.nl/290271/video/zorgen-over-nieuwe-virusvariant-zo-ontstaat-een-mutatie.html 
 
Dit is het moment om een andere vorm van mutaties te noemen, namelijk de recombinant en 
reassortment mechanismes. Een artikel uit 2011, maar ik vond het illustratief 
https://www.nature.com/articles/nrmicro2614 
Ik had al wel eens de reassortments bij influenza genoemd, lang geleden (13 april 2020), maar nu tijd 
om er wat meer aandacht aan te geven. 
Zowel corona als influenza horen tot de ssRNA, de “single stranded” RNA virussen, waarbij corona de 
+ss variant heeft en influenza de -ss. 
Het verschil is dat bij +ss het RNA direct gebruikt kan worden voor het “aflezen”, het is in feite mRNA, 
terwijl voor -ss er eerst een positieve kopie gemaakt moet worden.  
Bij beide varianten kan er uitwisseling plaats vinden van genetisch materiaal, wat dus niet beperkt 
hoeft te zijn tot een enkel aminozuur maar het kan hele delen omvatten. Bij de +ss variant is het veel 
meer “random”, bij de - variant gaat het veel meer in nette “pakketjes”. 
In dit diagram is bij a de uitwisseling te zien van een +ss virus (zoals corona) tussen 2 verschillende 
virussen, een blauwe en een rode, en bij c die van een -ss zoals influenza. 
De b, de retro-virussen met oa HIV vergeet ik nu maar even: 
 

 
 

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.nu.nl/290271/video/zorgen-over-nieuwe-virusvariant-zo-ontstaat-een-mutatie.html
https://www.nature.com/articles/nrmicro2614
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Het proces bij a heet dus recombinatie, en bij c hebben we het over reassortments. 
 
Ik moet bekennen dat het verschil tussen influenza en corona mij ontgaan was, ik weet eigenlijk maar 
weinig van virologie. Ik had de + en de – verwisseld maar Porsius brengt me op het rechte pad in  
aflevering 7 
https://sway.office.com/N4gGFseKIlfKqu7o?ref=Link 
hier het volledig overzicht van zijn 30 bijdragen 
https://sway.office.com/G6tLKKFRnJMHnjxY?ref=Link 
 
Dan nu maar de volledige viruswereld in kaart 
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore_classification 
 
Het is toch wel heel bijzonder dat van de 600 passagiers uit Zuid-Afrika er 60 positief testen. Dat er 
dan 13 omikron varianten tussenzitten is dan nog niet eens zo gek. 
Bij Science Media Centre zijn ze ook verbaasd 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-two-cases-of-the-omicron-variant-being-
detected-in-the-uk/ 
The report that 600 people arrived in Shipol (sic) airport and that 60 of them tested positive is 
remarkable: this suggests a 10% infection rate, but why were no infections detected at departure 
from South Africa? Were the departure tests faked? Was there some problem with the testing at 
arrival? 
 
Van Huub kreeg ik 2 (opinie)artikelen uit Elzevier die een nogal tegengestelde mening 
vertegenwoordigden. Allereerst Carla Joosten 
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/11/eigen-verantwoordelijkheid-graag-in-de-
coronacrisis-856475/ 
Akkoord, de overheid laat misschien steken vallen maar het is toch voorla opns eigen gedrag dat de 
problemen veroorzaakt 
 
Heel anders is het verhaal van Zihni Özdil 
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/11/nationaliseer-het-nederlandse-zorgstelsel-
857463/ 
Hij weet precies wat er aan schort hier in Nederland. Hij had al voorspeld dat we in lockdown gingen. 
Het stuk wat hij noemt, zijn voorspelling, is van 30 oktober, dus dat is niet zo’n kunst. 
Alle problemen komen wel ongeveer aan de orde, het langzame “boosteren”, de lage ic-capaciteit, 
de gebrekkige handhaving van de thuisquarantaine, het bron- en contactonderzoek dat niet echt 
effectief is. De poldercultuur is een factor, maar 
En toch, zelfs als we geen poldercultuur zouden hebben, hadden we in Nederland een structureel 
probleem dat de volksgezondheid schaadt en de bestrijding van een pandemie nagenoeg onmogelijk 
maakt. Een probleem dat, gek genoeg, nauwelijks besproken wordt in al die columns, talkshows en 
Kamerdebatten. En dat probleem is dat Nederland als enige land in West-Europa zijn zorgstelsel heeft 
ingericht op radicale ‘marktwerking’ en decentralisering. 
Maar of we de gekken Henkie zijn van Europa zoals hij in die column 30 oktober beweerde? 
https://www.ewmagazine.nl/nederland/opinie/2021/10/nederland-is-de-corona-gekke-henkie-van-
de-wereld-852959/ 
 
Voor wat betreft de ic heeft Özdil een punt, maar zo origineel is dat niet. Het gaat in de 
gezondheidszorg niet alleen om de ic, zo kunnen we uit dit interview met Marcel Levi vernemen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/26/marcel-levi-weet-wel-hoe-hij-ic-verpleegkundigen-zou-
motiveren-a4066960 
Waarom gaat Levi van Engeland, met een uitgesproken staatsgezondheidssysteem de NHS, terug 
naar Nederland? 

https://sway.office.com/N4gGFseKIlfKqu7o?ref=Link
https://sway.office.com/G6tLKKFRnJMHnjxY?ref=Link
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore_classification
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-two-cases-of-the-omicron-variant-being-detected-in-the-uk/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-two-cases-of-the-omicron-variant-being-detected-in-the-uk/
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/11/eigen-verantwoordelijkheid-graag-in-de-coronacrisis-856475/
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/11/eigen-verantwoordelijkheid-graag-in-de-coronacrisis-856475/
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/11/nationaliseer-het-nederlandse-zorgstelsel-857463/
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/11/nationaliseer-het-nederlandse-zorgstelsel-857463/
https://www.ewmagazine.nl/nederland/opinie/2021/10/nederland-is-de-corona-gekke-henkie-van-de-wereld-852959/
https://www.ewmagazine.nl/nederland/opinie/2021/10/nederland-is-de-corona-gekke-henkie-van-de-wereld-852959/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/26/marcel-levi-weet-wel-hoe-hij-ic-verpleegkundigen-zou-motiveren-a4066960
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/26/marcel-levi-weet-wel-hoe-hij-ic-verpleegkundigen-zou-motiveren-a4066960
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In Londen, zei u eerder, zag u ziekten die we hier al eeuwen niet meer zien. 
„Vond ik eerst fascinerend, later begon het me tegen te staan. Je denkt: Londen, wereldstad, modern, 
mooi, er gebeurt veel, en dat is ook zo, maar de armoede is extreem. Overal zie je tenten met mensen 
die op straat slapen, hele gezinnen soms. Hè? Is dit Europa? Dit kán toch niet? Die armoede spoelt 
aan op de spoedeisende hulp en dan zie je dus mensen met scheurbuik, met waanzinnige zweren, met 
tumoren die uit hun lichaam puilen, mensen die bloed hoesten. Op de eerste foto die je maakt zie je 
een enorme tumor in de longen. In Nederland is dat exceptioneel, daar is het normaal.” 
Hoe kan dat in een land waar de gezondheidszorg gratis is? 
„Als je op straat leeft, of illegaal bent, wacht je kennelijk tot het echt niet meer gaat. Het is een harde 
maatschappij, zonder sociale vangnetten. Als je je baan verliest, krijg je drie maanden salaris mee, en 
dat is het. Bij het visitelopen had ik afgeleerd om te zeggen: u mag morgen naar huis. Naar huis? Ik 
heb geen huis. In Nederland betalen we meer belasting – prima. Hier heb je wel vangnetten. En een 
geweldige infrastructuur. De fietspaden, de wegen: echt onvergelijkbaar met Engeland. Met elk ander 
land ter wereld trouwens 
 
Dit zegt hij over de organisatie van de ic 
Verpleegkundigen zijn niet altijd de gemakkelijkste, ze leggen de lat hoog, maar ze hebben een 
waanzinnige intrinsieke motivatie en het is maar net hoe je ze toespreekt. In Engeland hadden we een 
organisatie gebouwd waarin we intern konden schakelen. Afdelingsverpleegkundigen werken daar, 
na een beperkte opleiding, drie maanden per jaar op de IC als ondersteuner. En ze vinden het eigenlijk 
wel leuk, want hé, iets nieuws. Voor de afdeling is het ook goed. Je krijgt mensen terug die extra 
scholing hebben gehad op het gebied van kritisch zieke patiënten. En hun plaatsen zijn zolang 
ingenomen door verzorgenden die je óók extra scholing hebt gegeven.” 
Dit doet me denken aan lang geleden in Olst toen we 2 afdelingen hadden, één voor steriele en één 
voor niet steriele toedieningsvormen. Lijkt wel een beetje op een ziekenhuis, ook wat betreft 
beschermende kleding die nodig is. 
Het kwam voor dat de ene afdeling (te) veel werk had en de ander niets te doen. Het lag voor de 
hand om meer uitwisseling te krijgen, dat was nog niet zo eenvoudig maar uiteindelijk is dat toch 
gelukt. 
 
Van Niek een artikel van Spiegelhalter in The Guardian 
https://www.theguardian.com/theobserver/2021/nov/28/ivermectin-mask-wearing-quality-of-
evidence-matters 
Hij maakt korte metten met de meta-analyses (de combinatie van vele onderzoeken) die zijn 
gepubliceerd over de mondmaskers en ivermectine 
In The Adventure of the Copper Beeches, Sherlock Holmes says: “Data! Data! Data! I can’t make 
bricks without clay.” Recent claims of massive benefits from wearing masks and using ivermectin 
against Covid-19 depended on mainly low-quality clay. 
 
Molnupiravir van Merck is toch niet zo werkzaam als eerder was gerapporteerd.  
https://www.nytimes.com/2021/11/26/science/merck-molnupiravir-antiviral-covid-pill.html 
De reden is dat er nu van meer patiënt gegevens zijn binnengekomen, die dus tegenvallen 
Merck’s initial estimate that the drug reduced hospitalization and death by 50 percent came from an 
early look at results from 775 study participants. The updated figure announced on Friday came from 
more than 1,400. In the final analysis, the participants who received molnupiravir had a 6.8 percent 
risk of being hospitalized, and one patient died. Those who received a placebo had a 9.7 percent risk 
of being hospitalized, and nine died. 
 

  

https://www.theguardian.com/theobserver/2021/nov/28/ivermectin-mask-wearing-quality-of-evidence-matters
https://www.theguardian.com/theobserver/2021/nov/28/ivermectin-mask-wearing-quality-of-evidence-matters
https://www.nytimes.com/2021/11/26/science/merck-molnupiravir-antiviral-covid-pill.html
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Corona journaal 29 november – 5 december 2021 
 
Vrijdag hebben Tanya en ik de boosterprik gehad. We waren eigenlijk nog niet aan de beurt, maar 
omdat we over 2 weken naar Frankrijk gaan, inclusief een metro rit konden we de verleiding niet 
weerstaan.  
Veel morele bezwaren had ik niet, er zijn genoeg vaccins, die niet naar ontwikkelingslanden gaan, en 
de GGD Lelystad had het niet druk. En het gaf de mogelijkheid een kijkje te nemen hoe het bij de 
GGD aan toe gaat.  
Omdat we niet aan de leeftijdsgrens voldeden, zaten we in de categorie “immuun 
gecompromitteerd” en hadden mails bij ons van het RIVM. 
Er waren 4 balies, met verschillende opschriften, maar in elk geval één met opschrift “booster”. 
Omdat deze vrij was gingen wij daarheen. Dat bleek een vergissing want voor immuun 
gecompromitteerden gaat het niet om een booster maar “derde prik”, een onderscheid dat mij in elk 
geval niet duidelijk was. Maar in elk geval gaf dit een afwijkende administratieve afhandeling. 
De man aan de balie ging met ons aan de slag maar liep vast omdat hij niet was ingeleerd op de 
“derde prik”. Omdat dat toch een keer op moest gebeuren kreeg hij hulp van een collega. Ook die 
vrijdag was het niet druk dus dat was geen probleem.  
Met mij waren ze op een gegeven moment klaar en ik kon doorlopen voor de prik. De mails die we 
hadden stonden op naam van mevrouw/de heer w. Rakhorst en mevrouw/de heer t. Rakhorst. Een 
subtiel onderscheid, maar de indruk was gewekt dat wij met één mail waren gekomen. Nu waren ze 
de beroerdste niet en Tanya kon toch, in dezelfde “bubble” als ik, de prik krijgen. Maar helaas, haar 
(laatste) Astra injectie was 12 juni, dus de 6 maanden waren op een week na nog niet voorbij. Tanya 
in discussie, dat in Frankrijk die 6 maanden niet worden aangehouden, wat uiteraard geen indruk 
maakte. Ik werd teruggeroepen en kon toen het onderscheid in de mails aantonen en toen lukte het.  
Voor alle duidelijkheid: dit is geen kritiek op de mensen die dit moeten uitvoeren, maar op de 
richtlijnen en systemen die misschien prima functioneren in normale tijden. Maar dit zijn geen 
normale tijden. 
 
Ik ga er dus vanuit dat alle 60 plussers die zich melden voor een booster weer kunnen vertrekken als 
de 6 maanden na laatste injectie nog niet voorbij zijn.  
Nog even gecheckt bij Jeroen: in Frankrijk moet 4 maanden zijn verlopen voordat je in aanmerking 
komt voor een booster.  
 
Met Ingrid een discussie waarom de GGD’s niet meer aankunnen. Een factor schijnt te zijn dat je 
voldoende ruimte moet hebben om degenen die zijn geprikt een kwartier lang in het pand te houden 
om te kijken of er een allergische reactie optreedt.  
Volgens mij zijn er nu voldoende gegevens die aantonen dat dit vergeleken met de griepvaccinatie 
zeker niet vaker optreedt. Afschaffen dus, lijkt mij. Controle in Lelystad op dit punt was er ook 
helemaal niet. 
 
De trage start van de booster campagne zal achteraf een van de grootste missers blijken. Coutinho 
heeft er ook geen goed woord voor over 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2408105-inhaalslag-met-boosters-nederland-weet-het-altijd-beter 
"De vaccinatiecampagne gaat al vanaf het begin niet goed. Als er opeens iets gebeurt, speelt men 
daar niet snel op in. Half september adviseerde de Gezondheidsraad voorbereidingen te treffen voor 
een snelle boosterprik. Dat er toen niet onmiddellijk een plan is gemaakt, is heel merkwaardig." 
Coutinho mist de zelfkritiek. "Om het de volgende keer beter te doen. Wij lijken het vaak beter te 
weten. Andere landen hebben voor een andere aanpak gekozen. Het effect hier is dat de bereidheid 
bij mensen afneemt. Het beleid leidt tot verwarring, er is geen consistente aanpak. Iedereen wist dat 
het boosteren eraan kwam, maar er lag geen plan. Wonderlijk. We missen een goede logistieke 
aansturing, al vanaf het begin. Er kan meer en er moet meer, ook voor de toekomst." 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2408105-inhaalslag-met-boosters-nederland-weet-het-altijd-beter
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De regering verwijst naar de Gezondheidsraad. Bij dit artikel, in een kader staat het advies van de 
Gezondheidsraad en de reactie van die Raad nu 
Het advies van de Gezondheidsraad op 14 september 2021 
De Gezondheidsraad adviseert om specifieke groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis een 
extra dosis van een COVID-19-vaccin aan te bieden als onderdeel van de primaire vaccinatieserie. Ook 
adviseert de raad voorbereidingen te treffen om andere groepen een 'boostervaccinatie' te geven 
zodra de effectiviteit van het vaccin tegen ernstige ziekte afneemt. Daarvan is op dit moment nog 
geen sprake. 
Reactie Gezondheidsraad vandaag: 
We adviseerden: bereid je voor om te starten met boosteren zodra dit nodig is. De eenstemmigheid 
onder deskundige adviesraden eind september was groot. Dat sommige landen in die periode al wel 
begonnen met boosteren was een vaak vanuit de politiek genomen gok, en niet gebaseerd op goede 
wetenschappelijke onderbouwing. 
 
Ik snap wel dat de Gezondheidsraad in de verdediging schiet, maar ook dit stond in het advies van 
september 
 

 
 
Ik heb het een paar keer overgelezen, wat er precies staat weet ik niet maar een organisatie die niet 
gewend is om snel te reageren zal hier nu niet direct van in de stress schieten lijkt mij. 
 
Van Niek een computersimulatie van één enkel virusdeeltje in een aerosol druppeltje. Heel fraaie 
beelden waar een supercomputer een hele kluif aan heeft gehad. Met toekomstverwachtingen, zoals 
voorspellen of een mutatie meer infectieus is.  
https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/01/science/coronavirus-aerosol-simulation.html 
Wat ik mij niet zo realiseerde is dat deze aerosols ook longvocht zoals oppervlakte aktieve en 
slijmachtige stoffen en slijmachtige stoffen bevatten. Ook die zijn in het computermodel 
meegenomen. 
 
De omikron variant heeft vele mutaties, en de vorige keer ben ik ingegaan op het mechanisme, en 
het verschil met influenza. Gerard van Doornum stuurt me 2 artikelen die daar (veel) dieper op 
ingaan: 
Voor de liefhebbers van de details van de replicatie inclusief reassortment, recombinatie, invloed van 
gastheer/gastvrouw factoren e.d. van influenzavirussen en coronavirussen. Een belangrijk verschil 
tussen beide families is ook het gesegmenteerd zijn van de influenza virussen. Eric Snijder (LUMC) is 
een expert op het corona gebied. 
Het artikel waarvan Snijder mede auteur is gaat over corona virussen en is geschreven vlak voor de 
corona uitbraak  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28643204/ 
Deze is van internet te halen, een hoofdstuk over de genetica van influenza stuur ik als PDF mee. 
 
Tijdens de 2de Kamer briefing toonde van Dissel een plaatje van de genetische code van de 13 
omikron besmettingen in Nederland 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/01/science/coronavirus-aerosol-simulation.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28643204/
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Het is duidelijk dat de omikron variant in Zuid-Afrika ook alweer flink gemuteerd is. Als  
 
Huub stuurt me vanuit Bonaire een artikel uit de Washington Post, een mutatie zou uit een 
“gewoon” corona verkoudheidsvirus komen.  
In dit artikel wordt gesuggereerd dat tenminste 1 mutatie in de omikron afkomstig zou kunnen zijn 
van een ander (verkoudheids) coronavirus  
https://osf.io/f7txy/ 
In de samenvatting: 
Whereas the substitution and deletion mutations have appeared in previous SARS-CoV-2 lineages, the 
insertion mutation (ins214EPE) has not been previously observed in any SARS-CoV-2 lineage other 
than Omicron. The nucleotide sequence encoding for ins214EPE could have been acquired by 
template switching involving the genomes of other viruses that infect the same host cells as SARS-
CoV-2 or the human transcriptome of host cells infected with SARS-CoV-2. For instance, given recent 
clinical reports of co-infections in COVID-19 patients with seasonal coronaviruses (e.g. HCoV-229E), 
single cell RNA-sequencing data showing co-expression of the SARS-CoV-2 and HCoV-229E entry 
receptors (ACE2 and ANPEP) in respiratory and gastrointestinal cells, and HCoV genomes harboring 
sequences homologous to the nucleotide sequence that encodes ins214EPE, it is plausible that the 
Omicron insertion could have evolved in a co-infected individual.  
 
In Trouw een artikel over een Nederlander die in Zuid-Afrika aan het hoofd staat van een PCR lab. 
Het is gestuurd door Gert-Jan van der Struys.  
https://www.trouw.nl/buitenland/waarom-zuid-afrika-zoveel-virusvarianten-ontdekt~b53d8e3f/ 
Gert-Jan is bestuurslid van een organisatie die onder andere dit lab ondersteunt. 
http://www.suppletiefonds-sonnevanck.nl/ - bestuur 
 
Op basis van gegevens uit Zuid-Afrika is een schatting gemaakt hoe infectieus de omikron variant is.  
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.11.21266068v2.full.pdf 
Dit artikel is gerecenseerd bij Science Media Centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-looking-at-risk-of-reinfection-
associated-with-emergence-of-the-omicron-variant-in-south-africa/ 
Gekeken is naar degenen die een corona infectie hebben doorgemaakt, en nu weer geïnfecteerd zijn 
met de omikron variant. Dat schijnt meer te zijn dan met eerdere varianten. Maar harde concluises 
zijn op basis van dit onderzoek nog niet  te geven.  
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Corona journaal 6 - 12 december 2021 
 
Paul van Tongeren is “Denker des Vaderlands”, ik heb eerder over hem geschreven, toen hij zich 
tegen Marli Huijer keerde. In de Volkskrant een interview met hem 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/coronacrisis-als-dit-een-echte-crisis-was-zouden-we-
iets-hebben-geleerd-zegt-de-denker-des-vaderlands~beac2120/ 
Hij vindt nog steeds dat filosofen zich terughoudend moeten opstellen 
‘Ik heb me voorgenomen om het anders te doen dan sommige van mijn voorgangers. Ik denk dat je 
als filosoof moet proberen een beetje afstand te nemen en niet te gauw partij moet kiezen in 
discussies. Ik probeer van een zekere afstand te kijken, onszelf een spiegel voor te houden.’ 
 
Volgens van Tongeren is er geen sprake van een crisis. In dit interview komt dit een aantal keren 
terug. Zo begint het 
Crisis? What crisis? Denker des Vaderlands Paul van Tongeren vindt dat er helemaal geen sprake is 
van een coronacrisis. Een crisis betekent een kantelpunt, waarna we als veranderde mensen een 
nieuwe weg inzetten. Daarvan is niets te merken. Het enige wat we doen is technische oplossingen 
zoeken voor een technisch probleem, met een absolute fixatie op getallen. 
Maar ook hij is gefixeerd op de getallen 
 ‘Ik zit verdomme ook elke dag in de Volkskrant te kijken naar dat kolommetje met die cijfers.’ 
 
Verderop: 
Zou er ooit zoveel aandacht zijn geweest voor een enkel probleem? Het is toch disproportioneel? 
Vergeleken met een echte crisis, zoals die van het klimaat, is dit niet meer dan een onnozele 
rimpeling. We zijn mateloos op dit punt.’ 
En 
‘We hebben het steeds maar over een crisis. Terwijl je je kunt afvragen of er wel sprake is van een 
echte crisis. Het woord crisis betekent eigenlijk scheiding van wegen. Het is het punt waarop een 
omslag plaatsvindt, het dieptepunt van een ontwikkeling, waarna het weer omhooggaat. We zitten 
met een probleem, we hebben last van iets, maar of er nou echt al van een keerpunt sprake is, lijkt 
me zeer de vraag. Als het echt een crisis zou zijn, zouden we veranderd zijn, iets hebben geleerd. Maar 
het lijkt erop dat we bij ‘crisis’ alleen nog maar kunnen denken aan een probleem dat opgelost moet 
worden. 
 
Van Tongeren is een Nietsche specialist en dat is ook hier te merken. Zijn stelling is dus dat er van 
een crisis geen sprake is want we hebben er tot nu toe nog niets van geleerd. We moeten in de 
spiegel kijken 
En wat zien we dan? 
‘Ons enorme ongeduld, onze enorme fixatie op cijfers. Of onze neiging om iets of iemand de schuld te 
geven. Dat laatste deed mij sterk denken aan Nietzsche. In De genealogie van de moraal schrijft hij: 
dat de mens lijdt is niet zo’n probleem, het probleem is dat hij de zin van het lijden niet kent. Dus gaat 
hij van alles doen om het lijden zin te geven.’ 
Een schuldige aanwijzen is een vorm van zingeving? 
‘Precies. Dat hebben we ontzettend veel gedaan. Als je naar het begin kijkt: het Chinese virus, of de 
Chinezen in Milaan, de Italianen of de carnavalsvierders in Brabant. Inmiddels is de overheid de 
schuldige, of zijn de ongevaccineerden de schuld. Die diagnose van Nietzsche past perfect bij wat we 
zien. Door corona zie je trekken die we altijd al hadden, maar die nu scherper zichtbaar zijn. Als je 
kunt zeggen: het is jouw schuld, dan lijkt dat een eerste stap om ervanaf te komen. Het is een manier 
om het van je af te zetten, buiten jezelf te plaatsen. Je schiet er niks mee op, maar als je iemand de 
schuld kunt geven, heb je nog enigszins het idee dat je er greep op hebt. Dat is een illusie en het is 
jammer, want daardoor doe je niet waar zo’n pandemie eigenlijk aanleiding toe geeft: je bezinnen op 
het toeval, het lot, op dat wat ons overkomt.’ 
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Van Tongeren vermeldt een serie ethische concepten, utilistisch, contractualistisch, plichtethisch, 
deugdethisch, met de opmerking dat de moderne mens een mix is van deze 4 concepten. Wat het 
wel ingewikkeld maakt, in elk geval voor mij. 
 
Hij is tegen de vaccinatieplicht 
Van Tongeren is tegen een vaccinatieplicht. ‘Dat is het totalitarisme van de massa. Wat voor soort 
samenleving zijn wij, als we niet de last aankunnen van een paar mensen die niet mee willen doen?’ 
Een paar mensen is wel een understatement, we hebben het wel over een paar miljoen mensen. 
Hij ziet hier trouwens geen tweedeling in: 
Er zal onvermijdelijk verschil zijn tussen mensen die zich niet willen laten vaccineren en de grote 
meerderheid die dat wel heeft gedaan. Ik weet niet of dat een tweedeling is. Het woord tweedeling 
levert een rare framing van de situatie op. Tweedeling suggereert twee min of meer gelijke partijen. 
Daar is geen sprake van. Het is 85 tegenover 15 procent. 
 
Op de manier van het TV programma “de achterkant van het gelijk” zoekt de interviewer de grens op  
Maar stelt u zich even voor: er komt een gevaarlijk virus met een overlijdenskans van 50 procent. 
En dan nog zeggen mensen: ik laat me niet inenten vanwege de lichamelijke integriteit. Mag je dan 
als overheid zeggen: wij eisen dat je je laat inenten, want je brengt de hele samenleving in gevaar? 
‘Dat zou wel heel ver gaan. Er is een alternatief. Zeggen: als je dat niet wilt, doe je het maar niet. 
Maar dan moet je de consequenties aanvaarden. Als dit je keuze is, dan moet je straks bij de ic 
achteraan sluiten. Je mag bij triage niet naar de leeftijd kijken en niet naar het al dan niet 
gevaccineerd zijn, maar het is niet zo moeilijk dat te vertalen naar de levenskansen. Zeker als je de 
duur van een corona-ic verdisconteert.’ 
Dit is een merkwaardig antwoord. Je mag niet kijken of iemand gevaccineerd is. Als je dan kijkt naar 
de levenskansen heeft een niet-ingeënte Willem Engel meer kansen dan een ingeënte risico-groeper. 
Ook gaat van Tongeren niet in op de kans anderen te infecteren: mag je bijvoorbeeld 
ziekenverzorgers verplichten om zich te laten vaccineren.  
 
Verderop in het interview lijkt hij toch onderscheid te maken bij ziekenhuisopname: 
Je kunt niet-gevaccineerden de toegang tot ziekenhuizen niet ontzeggen. Maar je kunt wel vaststellen 
dat het voor die mensen lastiger wordt, omdat ze langer zullen moeten wachten. Omdat er maar een 
klein deurtje is voor de ongevaccineerden, terwijl er een grote deur is voor de gevaccineerden. En je 
mag van mensen vragen dat dan ook te accepteren.’ 
 
In de Volkskrant komt een paar dagen later een reactie (als “brief van de dag”), van hoogleraar 
evolutionaire psychologie, Mark van Vugt https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/tijd-voor-een-
vaccinatieprogramma-tegen-filosofische-ideeen~b0775f33/ 
Het is een reactie op het interview met van Tongeren, maar ook op een stuk van Arnon Grunberg 
Teruggrijpen naar de inzichten van Nietzsche, Foucault, Plato of Kant klinkt wijs en interessant, maar 
het is een zwaktebod vergeleken met de empirische wetenschap. Deze grote denkers zijn groot 
geworden, niet omdat ze het bij het rechte eind hadden, maar omdat ze iets waanzinnigs beweerden 
over de menselijke natuur dat de aandacht trok van het onwetende volk. 
 
Ik had nog geen bijdrage gezien van van Vugt in het corona debat. Maar die was er wel, een hele tijd 
geleden https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/de-
psychologie-van-een-pandemie/ 
Volgens van Tongeren is er dus (nog?) geen sprake van een crisis omdat er nog geen verandering in 
ons gedrag is, we hebben nog niets geleerd. Volgens van Vugt is dat onjuist, zie na 16 minuten in 
deze podcast. Samenlevingen veranderen wel degelijk volgens van Vugt na een pandemie. Deze 
podcast is al van een tijd terug (commentaarstem: we zullen hier nog maanden mee geconfronteerd 
worden), maar van Vugt baseert zich op historisch onderzoek dus het is nog steeds actueel. 
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Wie van beiden heeft gelijk? De tijd zal het leren. Het laatste (wijze) woord is aan van Tongeren.  
Natuurlijk moeten we ook proberen het probleem in de greep te krijgen, maar dat zou niet het enige 
moeten zijn. Ik ben geen fan van de Stoa, maar op dit punt hebben ze een heel interessante these: 
aan de ene kant moet je doen wat je kan om te zorgen dat het goed gaat en aan de andere kant moet 
je aanvaarden dat het gaat zoals het gaat. Je doet wat je kan om te zorgen dat je gezond blijft, maar 
als je ziek wordt, moet je dat kunnen aanvaarden. 
 
Nietsche is bekend van zijn uitspraak dat God dood is. De bijbel, God’s woord, blijkt ook van pas te 
komen als het gaat om het protest tegen de verplichte vaccinatie. Een wel heel stug voorbeeld 
kregen we in onze postbus, samen met de aanbiedingen van Albert Heijn en Praxis. 
Een toegangsbewijs voor de hemel is nu voor iedereen te krijgen, maar dat verspeel je wanneer je je 
laat vaccineren. Het doet mij denken aan Jan Siebelinks’s ouderlingen in Knielen op een bed violen. 
Zie afbeeldingen hieronder, om de kleine lettertjes te lezen moet er flink worden vergroot, wie dat 
wil stuur ik foto’s. Of kijk hier 
https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-ons-en-help-ons/opnieuw-een-landelijk-actie-brievenbus/ 
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Corona journaal 13 – 17 december 2021 
 
Deze dagen kun je moeilijk de omikron (met k of c) variant ontwijken, letterlijk en figuurlijk. 
Met een sneltreinvaart neemt het de koppositie over van de delta variant.  
Waar komt het virus vandaan? De nieuwste theorie is dat deze van muizen komt, Maarten 
Keulemans bericht erover in de Volkskrant. Het is gebaseerd op Chinees onderzoek 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omikronvariant-mogelijk-afkomstig-uit-
muizen~b74a04a1/ 
….. Wengfeng wijst erop dat het net is of het virus zich heeft aangepast op een bestaan in (wilde) 
muizen. Zo draagt omikron twee mutaties die haast altijd voorkomen bij muizenvarianten van het 
virus, maar die bij menselijke varianten extreem zeldzaam zijn. 
 
Fascinerend’, ‘interessant’ en ‘spannend’, reageert hoogleraar virologie Marion Koopmans 
desgevraagd. Maar wel met een stevige wetenschappelijke armslag: virologen weten immers niet 
wat voor ‘tussenvarianten’ er nog meer rondspoken in, bijvoorbeeld, de lichamen van hiv-
geïnfecteerden en in andere diersoorten. ‘Dat maakt dat je niet op grond van één zo’n onderzoek kunt 
zeggen: dit is definitief bewijs dat het op deze manier is gegaan’, zegt Koopmans 
 
In elk geval is deze variant niet afkomstig uit een lab: 
Overigens acht zowel Koopmans als Wenfeng het niet erg waarschijnlijk dat de omikronvariant bij een 
laboratoriummuis is ontstaan. ‘De omikronvariant wijkt sterk af van de andere sars-cov-2-virussen, 
dit is niet zomaar de volgende versie. En dat betekent dat er ergens heel veel ronden infecties zijn 
geweest’, aldus Koopmans. 
 
Net nu ik dit schrijf komt Niek met een verhaal uit Taiwan, een vrouw die in het lab door een muis 
werd gebeten met corona  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/17/taiwan-vreest-voor-corona-uit-
laboratoriummuis-a4069355 
Wel gek dan dat ze de delta variant had terwijl ze werkte met muizen die de alfa variant hadden. 
Maar elders in het lab werd wel met delta gewerkt. Een foutenfestival volgde, waarschijnlijk zonder 
ernstige gevolgen. Meer geluk dan wijsheid? 
Het aantal nauwe contacten van de vrouw dat in kaart is gebracht liep afgelopen week op tot 453. 
 
De muis-theorie moet het opnemen tegen de HIV theorie, dit bericht stuurde Niek mij een paar 
dagen eerder https://www.theguardian.com/world/2021/dec/11/why-uncontrolled-hiv-may-be-
behind-the-emergence-of-omicron 
A preliminary study posted online this week reveals the process in action. Scientists in South Africa, 
Lessells among them, traced a particular sample of coronavirus to a 36-year-old woman who was not 
receiving effective antiviral therapy. Tests revealed that she had harboured the Covid virus for 216 
days, in which time it accumulated 32 mutations, making it similar to the vaccine-evading Beta 
variant. If weakening of the immune system by HIV drives Covid evolution, the researchers say, then 
antiretroviral therapy must be ramped up to prevent it. 
 
Is deze variant nu werkelijk zo veel besmettelijker, of speelt mee dat in de bevolking al veel 
antilichamen tegen α, β, γ, δ zijn zodat deze omikron variant vanwege die reden nu alle kans heeft. 
Wat de reden ook is, meer mensen zullen worden geïnfecteerd.  
In Engeland hebben ze uitgerekend wat de gevolgen zullen zijn. Voor de volksgezondheid. Omdat nog 
niet veel bekend is zijn 4 scenario’s uitgerekend, de BBC bericht hierover 
https://www.bbc.com/news/uk-59621029 
Met 2x2 variabelen: sterk / minder infectieus, boosters wel/niet effectief rollen er dus 4 scenario’s 
uit, waarbij de 2 meest pessimistische, dramatische vormen aannemen  
 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omikronvariant-mogelijk-afkomstig-uit-muizen~b74a04a1/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omikronvariant-mogelijk-afkomstig-uit-muizen~b74a04a1/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/17/taiwan-vreest-voor-corona-uit-laboratoriummuis-a4069355
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/17/taiwan-vreest-voor-corona-uit-laboratoriummuis-a4069355
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/11/why-uncontrolled-hiv-may-be-behind-the-emergence-of-omicron
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/11/why-uncontrolled-hiv-may-be-behind-the-emergence-of-omicron
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.14.21263564v2
https://www.bbc.com/news/uk-59621029


 77 

But infectious diseases expert Prof Paul Hunter said he suspected the most pessimistic scenarios are 
unlikely - but there will still be "substantial numbers of increased cases, hospital admissions and 
deaths". 
 
De BBC heeft deze informatie van Hunter waarschijnlijk van het Science Media Centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-from-lshtm-modelling-the-
potential-consequences-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-in-england/ 
Waar is zijn optimistische kijk op gebaseerd? Allereerst op de berichten dat de omikron variant 
mogelijk minder ernstige gevolgen heeft voor ongevaccineerden, en dat gevaccineerden misschien 
weinig antistoffen hebben, maar dat de cellulaire immuniteit dat kan opvangen 
one key assumption in this model is that severity of disease outcomes for omicron is the same as for 
Delta in unvaccinated people.  Although we will not know for certain for a few weeks indications from 
South Africa do suggest that omicron does cause less severe disease than delta, though this is likely to 
be due to partial immunity.  There is early as yet not peer reviewed data suggesting that although 
omicron mutations are enough to escape antibody, T cell immunity would be less compromised.  It is 
thought that T cell immunity is more important for reducing risk from severe disease than it is for 
reducing the milder nose and throat infections, consequently.  Consequently there is still significant 
uncertainty over how much less severe omicron would be in the UK context. 
 
Een ander punt waar hij de aandacht op vestigt is de “hybrid immunity”, wie zowel een infectie heeft 
doorgemaakt, als een vaccinatie is waarschijnlijk goed beschermd.  
“A not yet peer reviewed antibody neutralisation study suggests that “hybrid immunity”, when 
someone has been vaccinated and had covid either before or after vaccination, has stronger 
protection against omicron.  There seems to have been quite a few of these in the UK which would 
provide additional downward pressure on cases and severe disease. 
 
Een ander punt dat Hunter noemt is dat nog niet duidelijk is of de omikron variant een hogere 
”intrinsieke  infectiositeit” heeft dan wel een grote “immune escape” 
“One interesting additional point is that the authors point out that based on the growth in S gene 
target failure positives it is possible to estimate the intrinsic infectiousness of omicron compared to 
delta.  Given that immune escape after 2 doses is greater than modeled in this preprint, it would 
suggest that omicron is not intrinsically more infectious but that the increased transmission is driven 
by immune escape.  But I suspect the rate of growth in S gene target failure will slow over coming 
weeks if omicron may be currently spreading mainly in young adults. 
Dit was even een lastige, en de laatste zin begrijp ik niet goed. De “S gene target failure” is een begrip 
dat komt uit de PCR test. Deze test op 3 plekken het RNA van het virus, en het stuk van de spike, de 
“S gene spike”, is negatief bij omikron variant. Dit wijst op de omikron variant. Dus een groei in S 
gene target failure betekent een groei in omikron. 
 
In het volgende artikel wordt onderscheid gemaakt in “transmission enhancing” (wat ik hierboven 
“intrinsieke infectiositeit” noemde) en “immune escape”. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.744242/full 
Dit artikel is van begin november, vlak voordat de omikron variant opdook.  
Het lijkt op een voorspelling van de komst van deze variant 
It is suggested that transmission-enhancing and/or immune-escape SARS-CoV-2 variants are unlikely 
to arise frequently, but could spread rapidly if they are successfully transmitted (65). We speculate 
that early mutations of the virus such as B.1.1.7 mainly enhance its transmission ability, while in the 
later stage of the epidemic, immune escape strains start to emerge with the increased immune 
pressure. 
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Het lijkt me duidelijk dat de omikron variant in elk geval “immune escape” potentieel heeft. En dan 
zou je verwachten dat de druk om nu een update van het vaccin te introduceren zou toenemen. 
Maar bijvoorbeeld Fauci schijnt dat nog niet nodig te vinden. 
https://www.nbcnews.com/health/health-news/current-covid-boosters-are-enough-fight-omicron-
variant-fauci-says-rcna8868 
Booster shots of the Covid-19 vaccines already in use are enough to combat the fast-spreading 
omicron variant, Dr. Anthony Fauci, the president's chief medical adviser, said Wednesday at a media 
briefing. 
That is, it is unlikely the shots will need to be reformulated to target omicron specifically. 
"Our booster vaccine regimens work against omicron. At this point, there is no need for a variant-
specific booster," Fauci, also the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
said. 
 
Sinds 23 november geeft het RIVM in de wekelijkse updates bij de NIVEL/huisartsen rapportage nu 

ook de cijfers voor humaan metapneumovirus, 
parainfluenza virus en “seizoenscorona virussen”. 
Die laatste zijn de 4 al langer bekende virussoorten 
die verkoudheidssymptomen geven.  
Toen ik Gerard van Doornum hiernaar vroeg kreeg ik 
een literatuurverwijzing naar een voor het grootste 
deel Nederlands onderzoek 
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1083-
1 
Bloedmonsters van een langlopend HIV project 
waren beschikbaar voor het onderzoek. Van de 4 
typen was er één beschikbaar om onderzocht te 
worden:  
We monitored healthy individuals for more than 35 
years and determined that reinfection with the same 
seasonal coronavirus occurred frequently at 12 

months after infection. 
In hoeverre dit werd veroorzaakt door mutaties is niet na te gaan omdat er geen PCR analyses 
beschikbaar waren.  
 
Influenza speelt nog steeds geen rol zo zien we in de NIVEL cijfers, maar in Zweden is het een ander 
verhaal zo bericht Astrid uit Stockholm. De rode lijn schiet omhoog, ik ben benieuwd hoe hoog deze 
komt. Dat terwijl het aantal coronagevallen in Zweden veel lager is dan bij ons 
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Corona journaal 18 - 22 december 2021 
 
De presentaties van Jaap van Dissel en Ernst Kuipers voor de Tweede Kamer commissie kregen 
weinig publiciteit in Volkskrant en NRC maar ik heb toch gekeken, naar de powerpoints maar ook de 
presentaties zelf (met discussies). 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08
630 
Van Dissel gaf aan dat het Janssen vaccin het in de loop van de tijd, in tegenstelling tot de andere 
vaccins, het juist beter doet wat betreft antilichamen, iets wat nog wel door de Volkskrant is 
opgepikt.  
Denemarken en de UK zijn ons “voorland” en dat stemt niet optimistisch, volgens van Dissel. 
Wij zijn een buitenbeentje in Europa, dalende cijfers en dan toch lock down, waarschijnlijk is de 
achterstand in de boostercampagne een belangrijk aspect hierbij. Maar niet voor lang zijn we in 
Europa de uitzondering, denkt van Dissel, hij verwacht bijvoorbeeld ook maatregelen in de UK gezien 
het SAGE advies.  
Veel blijft onzeker: 

 
 
Bij de vragen die de kamerleden mochten stellen vond ik weer opvallend hoeveel moeite van Dissel 
heeft met “ontregelende” vragen. Freek Jansen van Forum meende uit een van de grafieken te 
moeten halen dat een daling van besmettingen al had ingezet vóór de lock down. Dus de lock down 
was helemaal niet nodig, was de suggestie.  
Van Dissel gaf aan de vraag niet te begrijpen, maar in plaats van verduidelijking te vragen, of aan te 
geven dat beperkende maatregelen hun nut hebben bewezen, of aan te geven dat hij volgende keer 
met een plaatje komt waarbij in de tijd de maatregelen zijn gezet met hun effect op de 
besmettingen, begon hij aan een lang antwoord dat de vraag helemaal niet beantwoordde. 
Tenminste, dat kwam bij mij zo over. 
Kuipers kreeg ook zo’n soort vraag van van Haga maar wist daar veel beter op te antwoorden. 
 
Er waren ook 2 presentaties over de boostercampagne en de rol van de GGD daarbij. Duidelijk werd 
dat de pijn niet bij de prikkers ligt maar bij de administratieve afhandeling, daar zijn extra mensen 
nodig. Dat is ook de belangrijkste reden dat men de hulp van huisartsen afwijst (behalve als het gaat 
om zorginstellingen en niet-mobiele personen). Zie ook 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/21/huisarts-prikt-welnietwel-a4071785 - 
/handelsblad/2021/12/22/ 
Volgens de GGD is de logistiek en de registratie een probleem. Een Tilburgs huisarts is niet onder de 
indruk 
“We kunnen die vaccins zelf halen bij de GGD om de hoek.” En wat de registratie betreft: „Je kunt wel 
goed geregistreerd zijn, maar dan ga je met je QR-code je kist in omdat je te laat bent gevaccineerd. 
Met deze vertraging creëer je veel slachtoffers.” 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08630
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A08630
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/21/huisarts-prikt-welnietwel-a4071785#/handelsblad/2021/12/22/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/21/huisarts-prikt-welnietwel-a4071785#/handelsblad/2021/12/22/
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Wat van Dissel verwachtte, lock down type maatregelen in de UK zal voorlopig niet gebeuren. Een 
paar uur na de presentatie van van Dissel komt een Twitter(!) bericht van Johnson: tot en met de 
kerst geen maatregelen. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1473337565235363850?s=20 
Ook aardig om de reacties te zien op dit bericht. 
Ik heb deze link via het Science Media Centre https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-
to-boris-johnson-saying-there-will-be-no-new-measures-in-england-before-christmas/ 
Het eerste commentaar begint zo 
“This is a very risky approach and is very likely to result in the need for more stringent restrictions in 
the near future. 
En eindigt… 
Have we learnt nothing from our previous experiences with coronavirus?  Dither and delay will only 
mean more harsh measures later while we run the very real risk of many folk getting sick and massive 
disruption due to staff absences.” 
 
Maar er zijn ook andere zienswijzen, zo begint het tweede commentaar 
“Today’s announcement by Boris Johnson that Christmas celebrations can go ahead is likely to have a 
positive impact on most of the population’s mental health, not just because new restrictions were not 
announced, but because it removes an important uncertainty which is likely to have been causing 
great concern for many people.  
 
Het eerste commentaar is van een viroloog, het tweede van een professor “defence mental health”. 
Het derde commentaar, van een  Retired Consultant in Communicable Disease Control, 
begint zo 
“This is an extremely brave position for the cabinet to take. 
Ik heb nog even gekeken in het woordenboek, of “brave” nog iets anders betekent dan dapper, maar 
verder dan stoutmoedig kom ik niet, dus ik neem aan dat deze commentator toch wel achter deze 
beslissing staat. 
Hij realiseert zich wel dat dit kan betekenen dat de NHS de toeloop niet meer aankan, en daarop 
volgt een hele lijst van voorzorgen die mensen zouden moeten nemen. 
Het slot is zo: 
Look after your health as much as you can.  Try not to get injured or ill.  Remember that the NHS is 
running on vapour at present, and will run out of juice very soon.  If you need medical or social care 
in the next few weeks or months, it might not be available. (mijn “vet”) 
 
Peter Toll stuurt het artikel dat de resultaten van de fase 3 studie van molnupiravir (van Merck) geeft 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116044 
Duidelijk wordt waarom eerst de verwachtingen erg hoog waren, bij een interim analyse (helft van 
de proefpersonen) waren 28 patiënten in het ziekenhuis gekomen na behandeling met molnupiravir, 
tegen 53 in de placebo groep. De andere helft die later kwam was het 20 tegen 15, dat was natuurlijk 
een tegenvaller. Het aantal sterfgevallen was 1 bij molnupiravir en 9 bij de placebo’s. 
 
Van Niek een artikel over de mogelijke rol die vetcellen spelen bij corona 
https://www.nytimes.com/2021/12/08/health/covid-fat-obesity.html?referringSource=articleShare 
 De veronderstelling is dat vetcellen geïnfecteerd kunnen worden met corona, wat op zich niet heel 
bijzonder zou zijn 
The idea that adipose tissue might serve as a reservoir for pathogens is not new, Dr. Dixit said. Body 
fat is known to harbor a number of them, including H.I.V. and the influenza virus. 
The coronavirus appears to be able to evade the body fat’s immune defenses, which are limited and 
incapable of fighting it effectively.  
 
De wereldtitel van Max Verstappen heeft ook veel besmettingen opgeleverd 

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1473337565235363850?s=20
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-boris-johnson-saying-there-will-be-no-new-measures-in-england-before-christmas/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-boris-johnson-saying-there-will-be-no-new-measures-in-england-before-christmas/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116044
https://www.nytimes.com/2021/12/08/health/covid-fat-obesity.html?referringSource=articleShare
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omikron-rukt-op-in-amsterdam-mogelijk-
honderden-besmettingen-bij-formule-1-finale~b4831cb55/ 
 

 
 
Ik had het gemist, maar er was een lobby om Marion Koopmans in diskrediet te brengen vanwege 
haar contacten met China. Een lobby die nog succesvol ook was, zo bericht Maarten Keulemans 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-wordt-marion-koopmans-gecanceld-en-niemand-
die-er-wat-van-zegt~bd3e8e9da/ 
Kerseboom van Forum voor Democratie heeft kamervragen gesteld, met onder andere de suggestie 
haar uit het OMT te zetten vanwege banden met China 
Directe aanleiding was een bericht op de rechts-populistische Amerikaanse site The National Pulse: 
‘Covidonderzoeker betaald door de Chinese Communistische Partij verwijderd uit WHO-team.’ 
Koopmans staat niet meer op de deelnemerslijst van de wetenschappelijke adviesgroep SAGO, die 
onderzoek doet naar de herkomst van nieuwe ziektes. Verwijderd nadat The National Pulse ‘haar 
langdurige banden met de communistische partij’ had ‘blootgelegd’, vond The National Pulse althans 
zelf. 
Zij zou worden gefinancierd door China. Keulemans heeft dit nagezocht 
Want is er een misstand? Welnee. Bij alle onderzoeken (ik vond er tien) betaalden ook westerse 
partijen mee, volgens de constructie: we splitten de rekening. En steeds ging het om volstrekt 
onverdachte wetenschap. Een onderzoek naar de stamboom van het ebolavirus, door een consortium 
van ruim honderd onderzoekers uit tientallen landen. Een deelanalyse bij een onderzoek naar 
darmvirussen. De oprichting van een grote internationale database, onder Franse leiding. 
 
Keulemans heeft navraag gedaan bij Koopmans die bevestigt dat ze op basis van de berichten niet 
meer in aanmerking kwam voor een plaats bij SAGO.  
Intussen is het gevolg dat Nederland geen stem meer heeft in de belangrijkste commissie die de 
oorsprong van nieuwe virussen onderzoekt, heeft de WHO een zoönose-expert minder, en schijnen 
FvD en de PVV dat als iets van een overwinning te beschouwen: PVV’er Fleur Agema nagelde 
het National Pulse-bericht met nauwelijks verhuld plezier vast aan haar digitale twitterpaal. 
Zo is Marion Koopmans toch weer een klein beetje gecanceld, zoals monddood maken tegenwoordig 
heet, met gniffelende instemming van de meutes op rechts. Niemand die er iets van zegt. Of nou ja, 
behalve Kerseboom dan. 
Gelukkig heeft Keulemans dit stuk geschreven, het was het best gelezen verhaal uit de Volkskrant 
van 20 december. 
 

 
  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omikron-rukt-op-in-amsterdam-mogelijk-honderden-besmettingen-bij-formule-1-finale~b4831cb55/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omikron-rukt-op-in-amsterdam-mogelijk-honderden-besmettingen-bij-formule-1-finale~b4831cb55/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-wordt-marion-koopmans-gecanceld-en-niemand-die-er-wat-van-zegt~bd3e8e9da/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-wordt-marion-koopmans-gecanceld-en-niemand-die-er-wat-van-zegt~bd3e8e9da/
https://thenationalpulse.com/news/scalp-koopmans-removed-from-who-team/
https://www.nature.com/articles/nature22040
https://academic.oup.com/ve/article/6/1/veaa029/5835421
https://academic.oup.com/ve/article/6/1/veaa029/5835421
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354218302067
https://twitter.com/FleurAgemaPVV/status/1469680400557617160
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Corona journaal 23 – 28 december 2021 
 
Met broers Huub en Niek mailwisselingen of de omikron variant nu vervelender is dan de delta of 
niet. Huub meldt het voorzichtig positieve geluid van John Campbell, al een paar dagen geleden. Ik 
ben wat voorzichtiger maar het lijkt er wel op dat het meevalt met de omikron. Ziekenhuisopnames 
in Londen en ook Amsterdam vallen tot nu toe mee. 
 
Van Niek een interview met Wallinga en van Dissel  
https://nos.nl/artikel/2410830-rivm-mogelijk-nog-meer-goed-nieuws-over-omikron 
Beide heren zijn optimistischer over de implicaties van omikron dan een tijd terug, hoewel 
“meevallen” goed moet worden gedefinieerd 
In een eerdere versie van dit bericht stond dat “omikron mee zou kunnen vallen’”. Omdat het niet 
gaat om ‘meevallen’ ten opzichte van delta, maar ten opzichte van de gemodelleerde scenario’s, is dit 
ter verduidelijking aangepast. Er staat nu: “zou omikron dus een minder grote impact kunnen hebben 
dan in de gemodelleerde donkere scenario’s”.  
 
Ik raak met Niek in discussie wat “besmettelijk” is. In kader staat bij dit dubbelinterview 
Een fictief voorbeeld om te begrijpen wat er gebeurt als omikron wel sneller besmet dan delta, maar 
toch niet besmettelijker is: Stel dat persoon A bij omikron al na twee dagen twee anderen besmet. Die 
twee besmetten twee dagen later elk twee personen, die vervolgens na twee dagen ook elk twee 
mensen besmetten. Zo zijn in zes dagen in totaal veertien mensen besmet geraakt door persoon A. 
Stel ook dat het bij delta vier dagen duurt voordat iemand anderen besmet. Dan duurt het twaalf 
dagen voordat veertien mensen zijn besmet. Bij omikron verspreidt het virus zich in dit scenario dus 
sneller. 
De mate waarin een virus besmettelijk is zou ik laten afhangen van zowel het tempo waarin dat 
gebeurt, als het aantal personen dat wordt besmet door één persoon. Maar is wel lastiger om in één 
getal te vangen. 
 
De volgende redenenring begrijp ik niet goed 
Maar elke golf heeft een natuurlijke piek, die bereikt wordt als een bepaalde hoeveelheid mensen 
besmet is geraakt. Die wordt in dit scenario bij omikron eerder bereikt dan bij delta. Echter, het totaal 
aantal mensen dat aan het einde van die golf besmet is geraakt, zal gelijk zijn aan delta. 
Anders is het als omikron ook echt besmettelijker is, en per persoon er drie mensen besmet worden. 
Dan moeten er meer mensen besmet worden, voordat de natuurlijke piek wordt bereikt. Dan zal de 
golf groter zijn, en zullen er veel meer mensen besmet worden. Het zou dus goed nieuws zijn als blijkt 
dat de snellere verspreiding wordt veroorzaakt doordat mensen elkaar sneller besmetten, in plaats 
van meer. 
De piek bij omikron wordt eerder bereikt, maar is ook veel hoger, dat staat er niet. Het totaal aantal 
mensen dat uiteindelijk besmet raakt is hetzelfde maar dat lijkt me inmiddels niet zo interessant.  
In het begin van de pandemie was het idee 60-70% voldoende zou zijn voor groepsimmuniteit. Maar 
nu we een flink deel van het Griekse alfabet hebben doorlopen zitten we volgens mij al boven de 
90%. Mazelen heeft de hoogste R waarde en daar is de groepsimmuniteit bereikt bij 95% dacht ik.. 
De angst is toch dat door de snellere bezetting de piek hoger en sneller gaat komen? 
 
Menno van Leeuwen stuurt me een artikel dat aangeeft dat de discussie in de UK hoog oploopt, 
tussen de modellenbouwers en degenen die pleiten voor versoepelingen.  
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/dec/26/tensions-are-rising-about-
pandemic-modelling-but-we-gloomsters-are-saving-lives?CMP=Share_iOSApp_Other 
Gloomster betekent iets als zwartkijker, wel toepasselijk met de zwarte scenario’s voor de omikron. 
Those arguing against further restrictions must be given airtime – some have interesting things to 
say. But those who smear modellers and scientists as “gloomsters” are dishonest and irresponsible. 

https://nos.nl/artikel/2410830-rivm-mogelijk-nog-meer-goed-nieuws-over-omikron
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/dec/26/tensions-are-rising-about-pandemic-modelling-but-we-gloomsters-are-saving-lives?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/dec/26/tensions-are-rising-about-pandemic-modelling-but-we-gloomsters-are-saving-lives?CMP=Share_iOSApp_Other
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It’s a tactic of the political world, playing the man not the ball. Let’s talk about your models, tell us 
what you don’t know, what you assume and the risks you are prepared for the UK to run. 
 
Een lang interview met Marion Koopmans in De Correspondent. 
https://decorrespondent.nl/13023/viroloog-marion-koopmans-over-omikron-prikpolarisatie-en-de-
enige-uitweg-uit-de-pandemie/918027109296-9ce2bcb1 
Voor wie haar volgt levert het niet veel nieuws op. Een sterk pleidooi voor meer internationale 
samenwerking, meer vaccins naar ontwikkelingslanden bijvoorbeeld. 
Zij heeft een genuanceerd standpunt over de vaccinatie van jongeren. Een belangrijk argument voor 
vaccinatie is dat zij dan niet het virus kunnen doorgeven. Maar als dat (deels) zou wegvallen: 
‘Ik vind wel dat je goed moet uitleggen, luisteren. Het helpt mee, ook als mensen die zelf niet veel 
impact hebben zich laten vaccineren, want het remt de verspreiding af. Dat is complex en nu lastig uit 
te leggen, het werkt minder bij omikron. Daarom vinden vooral jonge mensen het zinloos, meer voor 
hun eigen gezondheid dan voor de solidariteit. Ik snap dat er grenzen aan de solidariteit zitten. 
Daarom moet je het blijven uitleggen waarom het belangrijk is. Daarom moeten we de stap zetten 
naar het volgende verhaal. We hebben nu eenmaal mensen die kwetsbaarder zijn en mensen die 
minder kwetsbaar zijn. Hoe geef je verschillen de ruimte? Een lastige discussie, niet mijn vak, maar we 
moeten haar wel voeren.’ 
 
En ook vaccinweigeraars worden niet als groep weggezet 
Waarom zeg je dan toch: wie weigert zich te laten vaccineren draagt geen schuld? 
‘Ik zat in een uitzending met het hoofd van de SGP in Staphorst. Hij was niet gevaccineerd, en legde 
uit dat het voor hem een persoonlijke worsteling was. Hij hield zich verder aan alle mogelijke 
maatregelen om te voorkomen dat hij zelf geïnfecteerd zou worden, maar ook dat hij anderen zou 
infecteren. Dan pak je uit het pakket aan maatregelen een flink deel, zo pak je je rol. Ik heb meer 
moeite met mensen die zeggen: ik ga niet vaccineren, ik hou me verder nergens aan, het interesseert 
me niet. Dat is een andere groep. Dat vind ik onverantwoordelijk gedrag.’ 
 
Moeten de risicogroepen (nog meer dan nu)  voor zichzelf zorgen dat ze niet besmet raken?  
Nog een verscherping dan. Stel dat het nu goed misgaat. En de zorg slaat op tilt. Dan komt er 
triage. Vind je dat mensen die zich niet hebben laten vaccineren achteraan in de rij moeten 
aansluiten? 
‘Dit vind ik ingewikkeld. Juist omdat er zo veel redenen zijn waarom mensen zich niet laten 
vaccineren. Het is een extreme last resort. Waar begint dat en waar eindigt dat? Je hebt ook allerlei 
risico’s die met leefstijl te maken hebben. Zeg je dan, ja, je bent wel gevaccineerd maar je bent te dik, 
je rookt te veel. Waar eindigt dat? Tegelijkertijd is het vreselijk als je een triage moet doen. Ik denk 
meer: moet je niet toe naar op groepsniveau kijken, landelijk, waar je meer ruimte kunt geven? Dat je 
zegt: you’re on your own. De mensen met het hoogste risico moeten zelf gaan zorgen dat ze het risico 
verlagen. Op wat voor manier dan ook. Ook dat is echt een maatschappelijke discussie.’ 
 
Dit zijn genuanceerde uitspraken. Het is daarom niet goed te begrijpen waarom Marion Koopmans zo 
veel weerstand oproept. Deels komt dat omdat ze dierenarts is.  
Wie mijn journaal al wat langer volgt weet dat ik geen fan ben van Dick Bijl. Het meest kwalijk heb ik 
hem genomen de insinuatie dat van een dierenarts niet veel goeds valt te verwachten, waarbij hij 
zowel Osterhaus als Koopmans bedoelde.  
Hij deed de uitspraak tijdens een interview bij café Weltschmerz. Ik dacht nog dat hij door een 
kruiperige interviewer wat verder was gegaan dan zijn bedoeling was maar dat blijkt niet zo te zijn. 
In het boek Pandemische Chaos, dat hij heeft geredigeerd heeft hij een hoofdstuk geschreven, 
Algemene maatregelen, medicijnen en vaccins. Onder het kopje Rationele farmacotherapie het 
volgende (mijn vet, ik kan geen pagina nummers geven, ik heb een eBook) 

https://decorrespondent.nl/13023/viroloog-marion-koopmans-over-omikron-prikpolarisatie-en-de-enige-uitweg-uit-de-pandemie/918027109296-9ce2bcb1
https://decorrespondent.nl/13023/viroloog-marion-koopmans-over-omikron-prikpolarisatie-en-de-enige-uitweg-uit-de-pandemie/918027109296-9ce2bcb1
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In mijn boek Griep en artikelen heb ik laten zien dat Rotterdamse dierenartsen een buitengewoon 
kwalijke rol hebben gespeeld bij het propageren van vaccins en virusremmers tijdens de Mexicaanse 
griep die niet werkten en niet hielpen [16]. 
Ook nu dreigen onder druk van wederom Rotterdamse dierenartsen met conflicterende belangen 
van het Erasmus MC onvoldoende onderbouwde medische proeven met risico’s op ernstige 
bijwerkingen. 
Primum non nocere is een artseneed en voor artsen een plicht, niet voor dierenartsen. 
 
De verwijzing [16] is naar zijn eigen boek, de Griep. Ook is er een verwijzing naar een website, maar 
wat daar staat is ook door Bijl geschreven 
De bekende thema’s van Bijl komen voorbij: Voor de 1,5 meter, mondkapjes en avondklok is geen 
“evidence based” bewijs, PCR test is niet deugdelijk voor het doel, lange termijneffecten vaccins zijn 
niet bekend, wie de punten van het artsencollectief kent, kent ook de opvattingen van Bijl. 
Opvallend is dat hij ook de werkzaamheid van de vaccins ter discussie stelt met zijn NNV, Number 
Needed to Vaccinate, aantal personen inenten om 1 infectie te voorkomen. Hij komt uit op een 
hoger aantal (dus slechter) dan voor het griepvaccin. Ik heb zijn literatuurverwijzingen niet nagegaan 
maar dit is natuurlijk onzin.  
 
Via voorbeelden uit de geschiedenis probeert hij zijn punt, de farma industrie die te snel op de markt 
komt met een geneesmiddel of vaccin te onderbouwen. Softenon komt voorbij en de Mexicaanse 
griep met Tamiflu en het vaccin.  
Hij haalt er ook nog de Spaanse griep bij, er blijkt een artikel verschenen waarin de mogelijkheid 
wordt geopperd dat er te hoge doseringen aspirine gegeven zouden zijn en dat daarom veel 
patiënten zouden zijn overleden. 
https://academic.oup.com/cid/article/49/9/1405/301441 
Bayer had in 1917 het patent verloren en ieder kon acetylsalicylzuur tabletten verkopen in de VS. 
Jammer dat Bijl niet het vernietigende commentaar vermeldt dat daarop gevolgd is. 
https://academic.oup.com/cid/article/50/8/1203/451446 
In India was de sterfte veel hoger dan in de VS 
Thus, Starko's intriguing hypothesis fails the test of dose-response. That is to say, in countries such as 
the United States, where salicylates were more available, mortality was much lower compared with 
regions where salicylates were less readily available.  
 
Niek stuurde me een stuk van Spiegelhalter, misschien dat Dick Bijl dit artikel eens kan lezen 
https://www.theguardian.com/theobserver/2021/dec/26/what-questions-should-you-ask-when-
you-hear-a-claim-based-on-data 
De eerste vraag is of de bron betrouwbaar is. Ik ken Starko niet maar bij vraag 2 gaat het al fout, hoe 
betrouwbaar is de statistiek. In het artikel staan geen betekenisvolle getallen, dus ook geen statistiek. 
En dan is vraag 3, hoe betrouwbaar is de claim op basis van de gegevens niet meer relevant. 
Ter verdediging van Starko: zij gaf een hypothese die nader zou moeten worden uitgewerkt 
To determine the proportion of virus-induced pathology, subsequent bacterial infection, and overall 
1918 pandemic mortality attributable to salicylate, experimental models and analysis of primary 
consecutive individual treatment and pathology records are needed. Prospectively, aspirin should be 
investigated in countries where aspirin is used for influenza. 
 

  

https://academic.oup.com/cid/article/49/9/1405/301441
https://academic.oup.com/cid/article/50/8/1203/451446
https://www.theguardian.com/theobserver/2021/dec/26/what-questions-should-you-ask-when-you-hear-a-claim-based-on-data
https://www.theguardian.com/theobserver/2021/dec/26/what-questions-should-you-ask-when-you-hear-a-claim-based-on-data


 85 

Corona journaal 29 – 31 december 2021 
 
Huub wijst me op de nieuwste Youtube bijdrage van John Campbell 
https://www.youtube.com/watch?v=8EDBJBmlvXY 
Het gaat om een publicatie uit Zuid-Afrika waarin wordt aangetoond dat na vaccinatie de cellulaire 
immuniteit (B- en T-cellen) veel minder snel verminderen dan de antilichamen. Goed nieuws voor de 
omikron variant. Met zijn karakteristieke vulpen maakt hij nog eens duidelijk wat de rol van CD4+ en 
CD8+ cellen is. 
 
Dezelfde publicatie wordt genoemd in een NRC artikel, en meer van dergelijke onderzoeken wijzen in 
dezelfde richting 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/30/omikron-maakt-muizen-minder-ziek-t-cellen-beschermen-
goed-a4073751 
Een studie met muizen: 
Het is de vijfde studie in minder dan twee weken tijd die dit beeld laat zien. De eerste was een studie 
uit Hong Kong, half december. Die liet zien dat Omikron menselijke longen duidelijk minder infecteert, 
maar zich wel 70 keer sneller vermenigvuldigt in de bovenste luchtwegen. Dat zou helpen verklaren 
waarom de variant wel veel besmettelijker is dan eerdere varianten, maar toch minder ziekmakend. 
Vervolgens toonden studies uit Tokyo, Cambridge, Leuven en nu ook Liverpool zeer vergelijkbare 
resultaten bij menselijke celkweken in het lab en bij proefdieren. 
Ik ben wel benieuwd welk effect de komende weken de overhand krijgt: een snellere verspreiding, of 
de mindere ziektelast. In Londen zijn nu de laatste 2 dagen de ziekenhuisopnames boven de 400 per 
dag gekomen wat een kritische grens zou zijn. Dit artikel is dus alweer verouderd: 
https://www.standard.co.uk/news/london/covid-hospital-admissions-rise-london-under-threshold-
restrictions-b974107.html 
 
Het is niet onlogisch dat er een discussie op gang komt tot welke leeftijdscategorie de booster moet 
worden gegeven. Marion Koopmans, in het interview met de Correspondent hintte al in die richting. 
Rosanne Hertzberger in de NRC ook 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/31/ik-word-een-pfizer-speldenkussentje-a4073758 
We boosteren dertigers, twintigers en tieners zonder te weten of we dit hele circus over drie maanden 
moeten herhalen. Toch, dienstweigering wordt bestraft met verregaande uitsluiting. 
Misschien iets voor de Gezondheidsraad? 
 
De dood van Robin Fransman, “gezicht” van Herstel.nl is, laat ik het voorzichtig stellen, opvallend 
nieuws. Herstel.nl pleitte ervoor om Nederland weer te openen voor 60 min zonder onderliggend 
risico, een groep waartoe Fransman zich ook rekende. Risicogroepen zouden dan bijvoorbeeld naar 
vakantieparken kunnen. In de Volkskrant een stuk over Fransman 
https://www.volkskrant.nl/economie/robin-fransman-boegbeeld-van-herstel-nl-zag-het-gevaar-
elders~b1cfb5f0/ 
Ik had niet echt een beeld voor me van hem, maar hij komt uit dit stuk naar voren als een econoom 
met originele ideeën. Helaas geradicaliseerd.  
Op Twitter is te zien hoe de activist het van de analyticus overneemt. ‘De vaccins doen het niet’, 
twittert hij op 11 november 2021. ‘Twee shots is niet genoeg. Dat niet toegeven leidt tot meer 
narigheid.’ Tegelijkertijd schrijft hij: ‘Vaccineren is prima voor de kwetsbaren.’ Maar voor zichzelf, een 
gezonde vijftiger, acht hij de kans op bijwerkingen door het vaccin groter dan de kans op een ernstige 
aandoening door het virus. 
Helsloot (voormalig Herstel.nl) reageert 
Een brute speling van het noodlot, noemt Helsloot het. ‘Het risico wás laag. Hoeveel mannen van 53 
zonder onderliggende aandoeningen zijn er nou in Nederland overleden aan het virus?’ 

https://www.youtube.com/watch?v=8EDBJBmlvXY
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/30/omikron-maakt-muizen-minder-ziek-t-cellen-beschermen-goed-a4073751
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/30/omikron-maakt-muizen-minder-ziek-t-cellen-beschermen-goed-a4073751
https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2-infection
https://www.standard.co.uk/news/london/covid-hospital-admissions-rise-london-under-threshold-restrictions-b974107.html
https://www.standard.co.uk/news/london/covid-hospital-admissions-rise-london-under-threshold-restrictions-b974107.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/31/ik-word-een-pfizer-speldenkussentje-a4073758
https://www.volkskrant.nl/economie/robin-fransman-boegbeeld-van-herstel-nl-zag-het-gevaar-elders~b1cfb5f0/
https://www.volkskrant.nl/economie/robin-fransman-boegbeeld-van-herstel-nl-zag-het-gevaar-elders~b1cfb5f0/
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Het risico was inderdaad laag, maar het risico op ziekenhuisopname / ic al een stuk hoger. Herstel.nl 
had effectiever kunnen inzetten op verhoging van de vaccinatiegraad. 
 
Ik heb gekeken of Fransman voorkomt in het boek van Dick Bijl, Pandemische Chaos. 
Inderdaad, het hoofdstuk over de economische gevolgen is een dubbelinterview met Fransman en 
Peter van Bergeijk. Het gaat over economie, niet over vaccinaties maar zijn wantrouwen ten opzichte 
van de wetenschap komt duidelijk naar voren. Zijn laatste zinnen in dit boek: 
Zodra de politiek uitbesteed wordt aan de wetenschap, volgt ze niet de waarheid, maar de consensus 
over de realiteit zoals die binnen een beperkte groep van elitewetenschappers en hun sociale 
dynamiek op enig moment tot stand komt. Dat ondergraaft de democratie, omdat dit pretendeert dat 
waarden als rechtvaardigheid, vrijheid en waardigheid er niet toe doen. 
De politiek volgt dus de waarheid (?) zolang ze maar niet de wetenschap volgt.  
Zou hij nu wel eens gekeken hebben naar de briefings van van Dissel, Kuipers enz. en de 
daaropvolgende kamerdebatten? Hoe vaak moest Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer? 
 
Een kijkje achter de schermen van de beleidsmakers en de interactie met de politiek komt van Erik 
Gerritsen. Hij was tot half dit jaar Secretaris-Generaal van VWS, dus wel interessant wanneer hij 
bereid is in een lang interview zijn visie te geven op wat goed en niet goed ging 
https://decorrespondent.nl/13020/amateurisme-paniekvoetbal-onkunde-deze-oud-baas-van-vws-
laat-je-heel-anders-kijken-naar-de-aanpak-van-de-coronacrisis/1149772308300-7c2ab54c 
Veel komt voorbij zoals het advies over mondkapjes in de zorg (niet dus), de inkoop van mondkapjes 
en beademingsapparatuur, de (on)mogelijkheid om GGD’s aan te sturen, de corona app, de 
leiderschapsstijl van Hugo de Jonge, communicatie met publiek, journalisten en Kamer. Wat dat 
laatste betreft, de WOB 
Het ging om bijna 2 miljoen documenten. De verzoeken waren zo talrijk dat Gerritsen eerst dacht: 
laten we gewoon alles vrijgeven. ‘Pleur het gewoon online, niks meer lakken, we zien wel.’ Maar dat 
kan niet zomaar. Er kunnen privacygevoelige gegevens in staan of informatie die de belangen van 
‘derde partijen’ schaadt. Het is, met andere woorden, enorm veel werk om te kunnen bepalen welke 
documenten geopenbaard mogen worden en welke niet. 
 
Bij de Volkskrant is een podcast te horen met Maarten Keulemans. Gepubliceerd 29 december maar 
opgenomen ca 2 weken daarvoor. Dus verwacht geen up to date inzichten over de omikron variant 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-nabespreking-2021/maarten-keulemans-
over-doormodderen-met-nieuwe-cor/ 
Aan de hand van eerdere podcasts met Keulemans wordt teruggeblikt in hoeverre zijn commentaar 
en voorspellingen correct waren. Omdat hij voorzichtig is, en vaak met verschillende scenario’s 
rekening houdt zat hij er niet vaak naast. 
Een paar punten: 
Keulemans blijft zich verbazen dat ook Volkskrant lezers zich kunnen verliezen in niet-
wetenschappelijke verhalen. Hij blijft in gesprek, vandaar ook een keer zijn optreden in café 
Weltschmerz 
De regering heeft een aantal keren ongelukkig gereageerd, als voorbeeld Grapperhaus met liedje 
over mondkapjes. Voor de late boostercampagne heeft hij wel begrip. 
Dat de zorg (niet alleen ic-capaciteit ) niet is aangepakt vindt hij een grote fout. De uitstroom aan 
zorgpersoneel daar moet wat aan gebeuren. 
De winters blijven mogelijk voor problemen zorgen, maar voor de komende zomer heeft hij een 
kaartje gekocht voor een festival. 
 
Van Huub een artikel uit De Morgen, dat aangeeft dat we met de komt van de omikron variantmeer 
moeten gaan vertrouwen op de (antigeen) sneltests dan de PCR test 

https://decorrespondent.nl/13020/amateurisme-paniekvoetbal-onkunde-deze-oud-baas-van-vws-laat-je-heel-anders-kijken-naar-de-aanpak-van-de-coronacrisis/1149772308300-7c2ab54c
https://decorrespondent.nl/13020/amateurisme-paniekvoetbal-onkunde-deze-oud-baas-van-vws-laat-je-heel-anders-kijken-naar-de-aanpak-van-de-coronacrisis/1149772308300-7c2ab54c
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-nabespreking-2021/maarten-keulemans-over-doormodderen-met-nieuwe-cor/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-nabespreking-2021/maarten-keulemans-over-doormodderen-met-nieuwe-cor/
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https://www.demorgen.be/nieuws/omikron-zal-voor-grote-opstoot-van-besmettingen-zorgen-
moeten-we-het-quarantaine-en-testbeleid-
herzien~b9407ed7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Niet alleen de grootte van de besmettingsgolf maakt dat de testcapaciteit in de problemen kan 
komen. Ook de kortere generatietijd van de omikronvariant speelt mee. Dat is de tijd tussen het 
moment waarop iemand besmet raakt en iemand anders aansteekt. Een nieuwe Zuid-Koreaanse 
studie komt tot de conclusie dat de tijd tussen het moment waarop twee opeenvolgende personen in 
een besmettingsketen symptomen ontwikkelen bij omikron slechts 2,2 dagen bedraagt.  
 
In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat de sneltests zinvoller zijn dan de PCR, bij een virus dat zo 
snel besmettelijk wordt. Als je lang moet wachten op de uitslag kun je veel meer mensen besmetten 
namelijk, en dan wint de wat mindere gevoeligheid van de antigeen test het omdat die binnen 15 
minuten een uitslag geeft. Ook geeft dit plaatje goed weer welke kritiek op de PCR test mogelijk is: 
als je een infectie hebt doorgemaakt duurt het heel lang voor de PCR weer negatief is.  
 

 
 
In ditzelfde artikel worden de nieuwe quarantaine regels in de VS behandeld. Zeker nu met het hoge 
aantal besmettingen door de omikron variant komt de economie misschien eerder tot stilstand door 
quarantaine dan door ziekenhuisopnames. 
Ook de quarantaineregels worden bij omikron in vraag gesteld. De Amerikaanse gezondheidsdienst 
CDC heeft die versoepeld, ondanks stijgende besmettingen. Wie in de Verenigde Staten positief test 
op het coronavirus en geen enkel ziektesymptoom vertoont, mag voortaan in plaats van na tien 
dagen al na vijf dagen naar buiten, op voorwaarde dat hij of zij een mondmasker draagt in de buurt 
van anderen. Mensen die een booster kregen en een hoogrisicocontact hadden moeten zelfs niet 
meer in quarantaine blijven, op voorwaarde dat ze tien dagen lang een mondmasker dragen. 
 
Hoe zit het in Nederland met de quarantaine regels? Hier de website van het RIVM 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie 
Het is allemaal wel heel erg summier, en links werken niet. 
Veel meer informatie is op deze site te vinden.  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-
thuisquarantaine-door-corona 
Terwijl op de RIVM site is te lezen dat je niet in quarantaine hoeft en getest te worden als je de 
afgelopen 8 weken corona hebt gehad, is daarvan bij deze site niets van terug te vinden.  
Verwarrend om 2 sites te hebben die toch voor dit soort zaken identieke informatie zouden moeten 
geven. 

  

https://www.demorgen.be/nieuws/omikron-zal-voor-grote-opstoot-van-besmettingen-zorgen-moeten-we-het-quarantaine-en-testbeleid-herzien~b9407ed7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.demorgen.be/nieuws/omikron-zal-voor-grote-opstoot-van-besmettingen-zorgen-moeten-we-het-quarantaine-en-testbeleid-herzien~b9407ed7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.demorgen.be/nieuws/omikron-zal-voor-grote-opstoot-van-besmettingen-zorgen-moeten-we-het-quarantaine-en-testbeleid-herzien~b9407ed7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.25.21268301v1
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
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Corona journaal 1-7 januari 2022 
 
Woensdag een nieuw record aan besmettingen ondanks de lockdown en flinke verdere stijging op 
donderdag en vrijdag (gecorrigeerd voor de donderdagstoring). Met tegelijkertijd aanhoudend 
minder patiënten in de ziekenhuizen en op de ic. 
Ik kijk naar de ziekenhuisopnames in de UK, vooral Londen en dat valt erg mee. Ook Amsterdam dat 
in Nederland vooroploopt (?) als het gaat om de omikron doet het vooralsnog goed. Vreemd is dat nu 
pas in Amsterdam het aantal besmettingen hoog oploopt. Wat dat betreft is er geen verschil met de 
rest van Nederland.  
Vooralsnog is de stijging bij zelfstandig wonende 70 plussers niet te zien. Ik vind het een interessante 
categorie, niet alleen maar omdat ik daar zelf bij hoor, maar dit is toch de categorie die grote kans 
maakt op ziekenhuisopnames (en waarvan de artsen het vaak nog de moeite waard vinden om je dan 
door te sturen naar de ic). Kerst, Nieuwjaar, oppassen op de kleinkinderen, het effect is (nog?) niet te 
zien. De boostercampagne zal zeker een rol heeft gespeeld. 

 
 
Hoe het OMT advies er gaat uitzien, en wat de regering daar volgende week van overneemt, geen 
idee. OMT leden zijn voorzichtig tot woede van de middenstand 
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2022/01/verguisd-omt-aan-zet-advies-
kabinet-coronamaatregelen/ 
Als ik dan toch een gok mag wagen: alle onderwijs weer open, de winkels en horeca met beperking 
open, contactberoepen weer aan het werk. De “strooptochten” richting België en Duitsland stoppen. 
Die hadden de modellenmakers vast niet ingepland. Het geeft weer eens aan dat het heel lastig is om 
op nationaal niveau lockdown maatregelen te nemen. 
 
Anthoni Fauci heeft aangegeven dat het nu minder interessant is om naar de besmettingscijfers te 
kijken, maar naar de ziekenhuisopnames. Bij Our World in Data zijn gegevens van alle landen te 
vinden. 
https://ourworldindata.org/grapher/weekly-hospital-admissions-covid-per-million 
Ik heb een selectie gemaakt met o.a. UK en Denemarken omdat die al het langst de omikron variant 
hebben. Dat stemt toch niet helemaal gerust. 

 
 
In de NRC een verhaal dat borstvergrotingen nog wel doorgaan maar de chemotherapie uitgesteld 

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2022/01/verguisd-omt-aan-zet-advies-kabinet-coronamaatregelen/
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2022/01/verguisd-omt-aan-zet-advies-kabinet-coronamaatregelen/
https://ourworldindata.org/grapher/weekly-hospital-admissions-covid-per-million
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https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/04/de-chemotherapie-uitgesteld-de-borstvergroting-niet-
a4075622 
Het één vindt plaats in een privé kliniek het ander in een ziekenhuis. Wat duidelijk wordt is dat het 
veel aantrekkelijker is te werken in een privé kliniek. (hoger salaris, geen nachtdienst). 
De hoge uitstroom uit de zorg voor een deel verklaard. 
 
Van Toon Kerkhoff kreeg ik een vraag naar aanleiding van mijn journaal, 23-28 december. Het ging 
daarbij om de vraag waar de grote stijging bij de omikron vandaan kwam: de snellere besmetting 
en/of grotere besmettelijkheid.  
je roept een interessante vraag op die te moeilijk is voor een alfa. Als de R >1 is, verloopt de 
uitbreiding dan niet per definitie sneller [= meer nieuwe gevallen per tijdseenheid] dan wanneer de R 
< 1 is??? 
Als de R kleiner dan 1 is dooft de infectie op den duur uit, en groter dan 1 groeit deze. Maar als 
bijvoorbeeld, nu bij de omikron, het aantal omikron gevallen bij het begin klein is dan neemt in 
eerste instantie het aantal delta besmettingen in absolute aantallen sterker toe. Maar zeker als het 
verschil in R groot is dan kan het snel gaan, zoals we hebben gezien. 
 
De tijd tussen zelf besmet raken en weer anderen besmetten is bij de omikron variant een stuk 
korter, en mijn punt was welke invloed dat heeft op het verloop van de pandemie. Volgens het 
interview met Wallinga (zie mijn journaal van 23-28 december) zou dat een gunstig teken zijn . 
Ik heb hierover gecorrespondeerd met broer Niek, als ik dat hier zou opnemen kom ik ruim over de 3 
pagina’s dus voor de liefhebber heb ik het als aparte bijlage bij de mail gezet.  
Waar het op neer komt is dat als de tijd tussen zelf besmet raken en zelf besmettelijk worden korter 
is, dat dit dan resulteert in een snellere en hogere piek maar dat het totaal aantal mesen dat besmet 
raakt niet stijgt. 
Of dit nu goed nieuws is, dat lijkt me eigenlijk van niet. Wat mogelijk meespeelt is dat “stiekem” 
ervan wordt uitgegaan dat ook de besmettingsduur korter is. 
 
Van Louis Kroes in de NRC leer ik dat de tijd tussen zelf besmet raken en de besmetting doorgeven de 
generatietijd is. En ook hij komt de conclusie dat een kortere generatietijd gunstig is 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/06/microbioloog-kroes-het-doemscenario-over-omikron-is-van-
de-baan-a4075956 
Daar komt bij dat de generatietijd, dus de tijd tussen besmet raken en zelf besmettelijk worden, bij 
Omikron enkele dagen korter lijkt te zijn dan bij Delta. Dat is gunstig voor het beloop. 
Louis Kroes is al langer kritisch op het OMT en de regering, en ook nu weer vindt hij dat de 
pessimistische krachten de overhand hebben  
Was Nederland op 17 december te pessimistisch? 
„Die dag is iedereen verrast door het pessimistische model van het RIVM, waarop het besluit voor de 
lockdown is gebaseerd. Er zijn ook snel vraagtekens bij geplaatst. De uitkomsten van een model zijn 
namelijk ontzettend afhankelijk van wat je als uitgangswaarden neemt. Het hoofd modellering van 
het RIVM heeft een week later al gezegd dat het model bijgesteld moest worden; er waren 
meevallers, zoals die kortere generatietijd.” 
 
Op de radio een interview met Marcel Levi gezondheidseconoom Xander Koolman en een 
vaatchirurg die in. Londen werkt, Anna Prent. Een interessante uitzending. 
https://www.nporadio1.nl/nieuws/gezondheid/f1102545-cbe6-4004-8fb6-be9d19e3ebe3/marcel-
levi-nederland-kan-stap-voor-stap-uit-lockdown 
Marcel Levi vindt Nederland het “voorzichtigste jongetje van de klas”, dus je zou verwachten dat hij 
voor snelle verdere versoepeling pleit maar dat is dan weer niet zo. Aan het eind van het interview  
Is hij juist aan de voorzichtige kant door te stellen dat eerst maar eens gekeken moet worden naar 
het effect van de schoolsluiting. Als reden geeft hij aan dat de booster campagne in Nederland nog 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/04/de-chemotherapie-uitgesteld-de-borstvergroting-niet-a4075622
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steeds achterloopt. Xander Koolman heeft dan al gezegd dat we in Nederland op een hoog niveau 
zaten begin december. 
 
Marcel Levi wijst op het feit dat mensen nu in het ziekenhuis komen die voor een heel andere reden 
in het ziekenhuis worden opgenomen dan voor COVID, maar dan toch positief testen. Was ook een 
opmerking van Huub. 
Wie een corona infectie heeft doorgemaakt kan nog lang daarna positief testen met PCR, “vals 
positief”, dus dat kan dan inderdaad gaan oplopen als er veel mensen besmet zijn (geweest) met de 
omikron variant. Een antigeen test zou dan een betere indicatie zijn. En voorlopig vooral ook kijken 
naar het totaal aantal ziekenhuisopnames 
 
In de Oostvaardersplassen lijkt nu ook vogelgriep te heersen. In Engeland een geval van iemand die 
besmet is geraakt 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-person-with-bird-flu/ 
Maar geen reden tot paniek,  
“This is clearly going to be big news but the key thing is that human infections with H5N1 are really 
rare (fewer than 1000 worldwide since 2003) and they almost always occur as a result of direct, long 
term contact with poultry. It can result in a nasty infection for the individual concerned but there has 
never been any evidence of sustained human to human transmission of H5N1 so at present I wouldn’t 
consider this to be a significant public health risk.” 
 
De Volkskrant heeft gemeend ruim baan te moeten maken voor een opiniestuk van o.a. Ronald 
Meester 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-onderzoek-naar-oversterfte-dient-nu-eindelijk-ter-
hand-te-worden-genomen~b50376c9/ 
Het is een pleidooi om nu snel te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de oversterfte. Er schijnt een 
motie in de Kamer aangenomen te zijn van Pieter Omtzigt waarin naar dit onderzoek wordt 
gevraagd. Gesuggereerd wordt dat de oversterfte voor een deel te wijten zou zijn aan de 
vaccinatiecampagne 
De oorzaken voor deze hoge sterfte zijn onduidelijk: het zouden gedeeltelijk (wel of niet 
geregistreerde) coronaslachtoffers kunnen zijn, het zou gerelateerd kunnen zijn aan uitgestelde zorg, 
maar we kunnen ook niet uitsluiten dat de massavaccinaties er iets mee te maken hebben. Immers: 
recent onderzoek toont aan dat het op basis van de huidige gegevens niet uit te sluiten is dat 
vaccinaties naast beschermend ook tot op zekere hoogte riskant zijn boven de 65 jaar. Tijdens de 
maand december, waarin opnieuw lockdown maatregelen werden ingevoerd, zou de verwachting zijn 
dat oversterfte juist afneemt. Door het gebrek aan brondata is niet vast te stellen wat het effect van 
de maatregelen op de sterfte is. 
 
Wat een onzin. Er is een hele duidelijke overeenkomst bij meerdere golven tussen de toename in 
ziekenhuisopnames en oversterfte (die laatste volgt altijd wat later). En ook de golf van december is 
weer over het hoogtepunt heen. 
Het verhaal over de massavaccinaties en sterfte is al een oud verhaal, met wortels in Noorwegen. 
Daar is een onderzoek uitgevoerd naar ca 100 doden bij zeer fragiele patiënten 
https://legemiddelverket.no/nyheter/expert-group-has-assessed-deaths-amongst-the-frail-elderly-
following-covid-19-vaccination 
Van de 100 viel er bij 10 niet geheel uit te sluiten dat er een verband is. De vraag of je bij dit type 
patiënten nog een prik moet geven, dat is natuurlijk de vraag. Wat ook de conclusie is van het Noorse 
rapport.  
Meester is ook auteur van twee hoofdstukken in het boek geredigeerd door Dick Bijl. De titlels van de 
hoofdstukken zijn “COVID-19 en het inschatten van risico’s”  en “Wiskundige modellen en de 
pandemie”. Daarover volgende keer meer. 
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Corona journaal 8 – 14 januari 2022 
 
De persconferentie van vrijdag heb ik met wat meer spanning bekeken dan de vorige afleveringen, 
maar ook omdat ik vorige week een paar voorspellingen deed. De horeca had ik gedacht met 
restricties open, dat was niet goed, maar onderwijs contactberoepen en winkels onder restrictie dat 
was correct. 
 
Het eerste wat me opviel waren de bordjes onder de lessenaars. Ventilatie nu in het midden, het 
handenwassen was nu weg. Al noemde Rutte het nog wel een keertje. Hier een screenshot van de 
NOS vóór de persconferentie, een oud plaatje duidelijk en wat het vandaag was. 
 

 
 
Ik zie nu dat ook “testen” verdwenen is en door het mondkapje is vervangen. 
Kuipers zag er moe uit, lijkt me goed als die het weekend wat gaat uitrusten. 
Het ging veel over het aantal besmettingen, met een piekverwachting van 80.000.  
Maar een belangrijke (belangrijkste?) maat is de ziekenhuisopname, en daar doet Nederland het 
vergeleken met de rest van Europa nog prima natuurlijk 

 
 
Toch wel lastig om een strenger beleid vol te houden dan de rest van Europa, hoewel ook in ons 
omringende landen wel maatregelen zijn (en beter worden opgevolgd / gecontroleerd). 
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Daarom was een belangrijk argument van Rutte en Kuipers de ontwrichting van de samenleving 
wanneer het aantal besmettingen te hoog oploopt. Om die ontwrichting tegen te gaan worden de 
quarantaine regels versoepeld. 
 
In de Volkskrant een stuk van Maarten Keulemans 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-volgende-fase-niemand-weet-wanneer-en-hoe-
hoog-omikron-piekt~b7ab6ba7/ 
QR  Codes en 2 G is even uit beeld: 
opvallend stil is het rond de politiek beladen QR-codes. Wie mag straks waar naar binnen, en met 
welk coronatoegangsbewijs? ‘Ik heb begrepen dat 2G voor deze persconferentie niet op de agenda 
staat’, zegt Koolman. ‘De ontwikkelingen liggen momenteel stil.’ 
Dat is ook logisch, vindt Rosendaal. Omdat de omikronvariant ook gevaccineerden besmet – bij heel 
nauw contact is de infectiekans voor wel- en niet-gevaccineerden zelfs net zo hoog – kan een QR-code 
geen garantie meer bieden dat de bezitter ervan virusvrij is. ‘Daarmee valt het eerste doel, de 
epidemie afremmen, een beetje weg. Je moet nu eigenlijk gaan denken aan 2G-plus, met testen erbij.’ 
Frits Rosendal aan het woord die commentaar geeft op de (voor hem toen nog niet definitieve) 
versoepeling van de quarantaine plicht 
Uiteindelijk kun je beter iemand aan het bed hebben die mogelijk besmet is, dan niemand aan het 
bed’, vindt ook Rosendaal 
Het is Rosendal, NRC 
 
En zo gebeurt het al, bericht de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/10/ziekenhuis-zet-besmet-personeel-in-op-de-ics-en-de-sehs-
a4077407 
Verschillende ziekenhuizen hebben afgesproken om besmet zorgpersoneel in te zetten in 
noodsituaties. Het gaat om medewerkers die positief testen op Covid-19, maar geen - of milde 
klachten hebben, en werkzaam zijn op kritieke afdelingen, zoals de spoedeisende hulp (SEH) en de 
intensive care. In het Zuyderland ziekenhuis in Limburg gebeurde dat al. 
 
Logisch dat er nu vaccins ontwikkeld worden op basis van de omikron 
https://www.nu.nl/coronavirus/6177726/who-experts-zien-meer-in-nieuwe-vaccins-dan-
boosterprik-alsmaar-herhalen.html?utm_source=upday&utm_medium=referral 
Wel opvallend dat het Moderna zoveel tijd kost 
De farmaceuten Pfizer en BioNTech denken hun aangepaste vaccin in maart klaar te kunnen hebben. 
Moderna mikt met zijn omikronvaccin op de herfst. 
 
Je kon erop wachten natuurlijk, zodra er een variant opduikt die minder ernstig ziekmakend is, de 
figuren die altijd al hebben geroepen dat de lockdown maatregelen niet proportioneel waren. Dat 
daar ook de (voormalige) “Herstel” leden Baarsma en Teulings bij waren verbaast dan wel weer. 
Hoewel, Baarsma had geklaagd dat ze zo fel was aangevallen omdat ze vrouw was. Heeft ze Lubach 
niet gehoord waarschijnlijk die bij Teulings opmerkte dat hij zijn rekenmachine had ingeleverd bij zijn 
vertrek bij het Planbureau 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/13/lockdowns-zijn-niet-meer-te-rechtvaardigen-a4078808 
Tendentieuze items en open deuren volgen elkaar in snel tempo op en het valt niet mee om daarin 
een selectie te maken. Het verschil in impact tussen oud en jong wordt weer genoemd, de 60 jaar 
grens niet, dat zal te pijnlijk zijn na het overlijden van Herstel voorman Fransman. 
 
Laat ik beginnen met de tendentieuze. 
Gestart wordt met de constatering dat de lockdown vanaf december alleen in Nederland is 
ingevoerd. Hierbij wordt niet opgemerkt dat de uitgangssituatie in Nederland anders was dan in alle 
andere landen van Europa. Hierna komt 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-volgende-fase-niemand-weet-wanneer-en-hoe-hoog-omikron-piekt~b7ab6ba7/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-volgende-fase-niemand-weet-wanneer-en-hoe-hoog-omikron-piekt~b7ab6ba7/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/10/ziekenhuis-zet-besmet-personeel-in-op-de-ics-en-de-sehs-a4077407
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/10/ziekenhuis-zet-besmet-personeel-in-op-de-ics-en-de-sehs-a4077407
https://www.nu.nl/coronavirus/6177726/who-experts-zien-meer-in-nieuwe-vaccins-dan-boosterprik-alsmaar-herhalen.html?utm_source=upday&utm_medium=referral
https://www.nu.nl/coronavirus/6177726/who-experts-zien-meer-in-nieuwe-vaccins-dan-boosterprik-alsmaar-herhalen.html?utm_source=upday&utm_medium=referral
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/13/lockdowns-zijn-niet-meer-te-rechtvaardigen-a4078808
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Een voorzichtige schatting laat zien dat het aantal verloren levensjaren onder kankerpatiënten in de 
komende vijf jaar door uitstel van zorg een veelvoud is van het aantal verloren levensjaren door 
corona. 
Dus alle lockdown maatregelen van de afgelopen jaren worden op één hoop gegooid. Zonder 
lockdown was de reguliere gezondheidszorg dus kennelijk zonder  problemen doorgegaan. Dat zou 
alleen mogelijk zijn geweest als er een opnamestop was geweest voor corona patiënten. Dan zouden 
we echt een uitzondering zijn geweest in Europa. 
 
Dit is ook een oude bekende 
De wetenschappelijke evidentie voor langdurige nadelige effecten van sluiting van scholen, 
kinderdagverblijven en hoger onderwijs stapelt zich op. Een voorzichtige schatting laat zien dat het 
aantal verloren levensjaren onder kankerpatiënten in de komende vijf jaar door uitstel van zorg een 
veelvoud is van het aantal verloren levensjaren door corona. 
Dat de lockdown maatregelen nadelig zijn voor jongeren (niet alleen jongeren trouwens), de 
economie en nog zo wat, niemand zal het ontkennen. Maar geloofwaardigheid is ver te zoeken als je  
een alternatief suggereert waarin er géén sprake is van uitgestelde zorg èn het aantal verloren 
levensjaren tenminste gelijk blijft.  
 
Ook de griepvergelijking durft men weer te maken  
De impact van corona is steeds meer vergelijkbaar met griep, die jaarlijks veel slachtoffers maakt 
onder ouderen. Die vergelijking is een groot maatschappelijk taboe, maar onontbeerlijk voor ons 
gevoel voor verhoudingen. We lijken toe te gaan naar een situatie waarin het jaarlijkse aantal 
dodelijke coronaslachtoffers in dezelfde orde van grootte zal liggen als bij een gemiddelde 
griepepidemie. 
Als je dat maar lang genoeg herhaalt komt er een moment dat je gelijk hebt. Als ik zeg dat het 
morgen 20 graden wordt en ik houd dat maar lang genoeg vol krijg ik een keer wel gelijk. 
Het is helemaal geen taboe nu met de komst van de omikron variant. Je kunt erover twisten of de 
versoepelingen snel genoeg gaan, maar met een record aantal besmettingen toch vrij forse 
versoepelingen in voeren is het onzin om met het taboe woord te komen. 
 
Nog een griepvergelijking 
Net als bij griep is de voornaamste verdedigingslinie tegen corona een jaarlijkse boosterprik. Maar bij 
een griepepidemie overweegt niemand lockdownmaatregelen of uitstel van behandeling van 
kankerpatiënten omdat grieppatiënten voorrang krijgen op de IC. 
Dat 5 hoogleraren een dergelijk statement durven maken. Mensen die acute zorg nodig hebben gaan 
voor, of dat nu vanwege corona, griep of een verkeersongeval is. Bij code zwart geldt geen voorrang 
voor corona voor zover ik weet.  
 
Dan de open deuren: 
Onze levensverwachting wordt meer geholpen met beter onderwijs, minder roken, een suikertaks en 
een campagne voor gezonder eten, dan met lockdown-maatregelen ter bestrijding van de 
coronapandemie. Onze levensverwachting wordt niet geholpen met sluiting van sportscholen. 
Preventie had de gevolgen van de coronapandemie kunnen beperken, maar de pandemie heeft die 
preventie juist vertraagd. 
En 
De noodzakelijke preventieve maatregelen, zoals vaccinatie- en testverplichtingen, vereisen een 
duidelijke wettelijke basis. Het besluitvormingsproces waarin alle belangen en rechten transparant 
aan de orde komen moet helder worden geregeld. 
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Corona journaal 15 - 22 januari 2022 
 
Allereerst een correctie: ik had bij de persconferentie niet gezien dat onder de lessenaars van Rutte 
en Kuipers de pictogrammen verschillend waren en dat het handenwassen nog wel degelijk erbij zat. 
Neven Jacob en Peter die mij daarop wezen. 

 
 
Het OMT advies: Nederland weer helemaal “los” woensdag (?), vanaf 20.00 uur?  Of wordt het nog 
één of twee uur later? We zullen het dinsdag horen. 
Met de kennis van dit OMT-advies nog eens gekeken naar de presentatie van van Dissel voor de 
Tweede Kamer, hier de plaatjes 
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20220120_commissie_vws_presentatie
_jaap_van_dissel_rivm.pdf 
en hier is van Dissel nog te horen en te zien  
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/update-coronavirus-35 
Ik heb de video gezien omdat ik benieuwd was hoe hij de buitenlandse cijfers zou interpreteren. 
Nederland is nu toch wel een uitzondering in Europa 

 
 
De ziekenhuisbezetting in met name Frankrijk maar ook de UK is veel hoger, relatief gezien ca 5x dat 
van Nederland. Maar kijkend naar de ic is de verhouding heel anders. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar  

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20220120_commissie_vws_presentatie_jaap_van_dissel_rivm.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20220120_commissie_vws_presentatie_jaap_van_dissel_rivm.pdf
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/update-coronavirus-35
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Nederland staat stijf onderaan als het gaat om het aantal ziekenhuisopnames per miljoen inwoners, 
zie grafiek rechts. Maar als  het om de ic bezetting gaat, heeft de UK ongeveer de helft van het aantal 
opnames vergeleken met Nederland (links).  
Dat de omikron variant ook relatief minder ic opnames geeft is te zien aan Frankrijk, waar het aantal 
ziekenhuisopnames nog stijgt, maar voor de ic een daling is ingezet. 
 
Waar ik helemaal niet op uit was, maar er “gratis” bij kreeg waren de getallen voor Israël. Het aantal 
ziekenhuisopnames, en ook ic is daar erg sterk aan het stijgen. Ik heb geprobeerd daar meer 
informatie over te krijgen maar dat is me nog niet gelukt.  
 
Hoezeer het beeld gekanteld is voor van Dissel bleek uit het plaatjes dat hij liet zien met de 
prognoses voor de ziekenhuisbezetting en de ic. Deze plaatjes waren van 2 weken geleden. Met het 
pakket aan versoepelingen dat het OMT nu voorstelt zou de benodigde ic bezetting ver over de grens 
gaan.  

 
 
Stijgende besmettingscijfers, dalende ziekenhuisopnames, het is niet alleen maar te danken aan een 
mildere omikron variant. Belangrijk is dat de stijging in besmettingen niet optreedt bij de risico 
groepen. Van Dissel liet dit plaatje zien 

 
Bij de groene pijlen staat een spuit. Bedoeld is het mogelijk positieve effect van de booster. De 
“booster bereidheid” bij 60 plus was hoog, ik dacht zo’n 90% van degenen die een vaccinatie hadden 
gehad. Je zou zeggen dat Kerst en Oud-en Nieuw voldoende mix heeft gegeven van jong en oud en 
dat de booster dus een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Een indicatie dat die booster heeft geholpen gaf dit plaatje van van Dissel.  
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De gegevens lopen tot 1-1-2022, dus is het nog niet zo heel duidelijk, het effect van de booster. De 
lockdown heeft in elk geval een groot effect gehad op het aantal besmettingen bij niet-
gevaccineerden.  
 
In de VS is de booster niet bijster populair. Huub stuurt me  
https://www.washingtonpost.com/health/2022/01/21/cdc-studies-booster-shots-omicron/ 
Dat jongeren niet warm lopen voor de booster is tot daaraan toe, maar 
For vaccinated people older than 65, the age group most vulnerable to severe disease, more than 
one-third have not received a booster. 
 
In de Volkskrant komen 3 artsen aan het woord die in ziekenhuizen corona-patiënten behandelen. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-omikronpatient-is-geen-deltapatient-zien-artsen-
we-voelen-wat-meer-optimisme-door-alle-lagen-heen~b750333e/ 
Algehele teneur: omikron is minder ziekmakend en de patiënt hoeft minder vaak naar de ic 
In het Erasmus MC ligt vrijwel geen omikronpatiënt aan de beademing. ‘Maar het aantal 
omikronpatiënten is hier in totaal ook erg klein’, zegt Peeters. ‘Ik heb al in weken geen covidpatiënt 
naar de ic overgeplaatst’, zegt zijn collega Labots. ‘De patiënten die daar liggen, zijn nog het staartje 
van de deltagolf.’ 
Er blijkt een verschil te zijn hoe ziekenhuizen omgaan met deze patiënten 
In het Amsterdam UMC en het Erasmus MC liggen veel patiënten op eenpersoonskamers, zodat zij 
makkelijk in isolatie verpleegd kunnen worden. Dat betekent dat Wiersinga en Peeters patiënten die 
om een andere reden dan corona worden opgenomen, maar toch positief blijken, eigenlijk niet 
tegenkomen. Zij kunnen immers op de reguliere ziekenhuisafdelingen (zoals heelkunde of neurologie) 
geïsoleerd terecht. 
In het HAGA ziekenhuis is het anders 
Anders is dat in het Haagse HagaZiekenhuis, waar álle besmette patiënten op de cohortafdeling (een 
afdeling waar alleen patiënten met dezelfde infectieziekte verpleegd worden) terechtkomen. Daar 
valt internist Geert Labots de afgelopen weken wel degelijk iets op. ‘We zien de covidpatiënt de 
laatste weken duidelijk veranderen. Het typische benauwde beeld, met duidelijke afwijkingen in de 
labwaarden en de longen, zien we veel minder.’ 
 
Met het steeds groter aantal besmettingen wordt de vraag steeds relevanter: wordt iemand 
vanwege corona opgenomen of met? Peeters van het Erasmus MC schat dat een derde van de 
patiënten vanwege een andere aandoening is opgenomen. Hoewel het niet altijd zwart-wit is. 
Labots van HAGA: 
En wat daarnaast vaak gebeurt: dat covid niet de primaire diagnose is, maar wel degelijk mede de 
oorzaak van de opname. 
 
Van Niek een overzicht uit de NY Times van alles wat we nu weten over de omikron 
https://www.nytimes.com/interactive/2022/01/22/science/charting-omicron-infection.html 

https://www.washingtonpost.com/health/2022/01/21/cdc-studies-booster-shots-omicron/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-omikronpatient-is-geen-deltapatient-zien-artsen-we-voelen-wat-meer-optimisme-door-alle-lagen-heen~b750333e/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-omikronpatient-is-geen-deltapatient-zien-artsen-we-voelen-wat-meer-optimisme-door-alle-lagen-heen~b750333e/
https://www.nytimes.com/interactive/2022/01/22/science/charting-omicron-infection.html
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Corona journaal 23- 31 januari 2022 
 
 
Maarten Keulemans van de Volkskrant is uitgeroepen tot journalist van het jaar, en daar kan ik 
natuurlijk van harte mee instemmen. Hier een podcast met hem 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-kamer-van-klok/een-wetenschapper-op-
vws-blijkt-geen-garantie-voor/ 
In deze podcast van de Volkskrant werd hij gefeliciteerd, waarbij Keulemans bekend maakte dat hij 
ook was genomineerd voor de Anton Mussert prijs. Ik keek op de website van deze “prijs” 
https://antonmussertprijs.nl/ 
Keulemans bleek als genomineerde vele concurrenten te hebben. Iedereen die in het openbaar heeft 
gezegd dat corona wel wat meer is dan een griepje, heeft deze nominatie gekregen.  
Ik kwam tot een totaal van 83 nominaties 
Op de website, onder het kopje “waarom” staat o.a. dit verhaal 
 

 
 
Op de website wordt aangegeven dat de prijs satirisch bedoeld is. Het is neem ik aan onbedoeld 
ironisch dat in het eerste filmpje een interview vertoond wordt met Kees van der Pijl. Hij is bekend 
geworden omdat hij (nog steeds) meent dat de aanslagen op de Twin Towers het werk waren van 
zionisten in de Amerikaanse regering (Wikipedia) 
 
Tijdens de persconferentie beweerde Ernst Kuipers dat het corona toegangsbewijs tot 15% reductie 
zou geven in de reproductiefactor. En dat dit het verschil zou uitmaken tussen groei in besmettingen 
en geen groei. In de podcast bevestigt Keulemans weer zijn status van onafhankelijk journalist door 
zijn kritiek op die uitspraken. In de Volkskrant een nadere uitwerking 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-kuipers-overdrijft-huidig-nut-van-inzet-
coronatoegangsbewijs~be542876/ 
Kuipers wil niet snel zijn ongelijk bekennen 
‘Ik wil niet rechtzetten wat ik gezegd heb (tijdens de persconferentie, red.)’, zei Kuipers. ‘Ik heb gezegd 
dat de demping van het aantal besmettingen kan oplopen tot 15 procent, en dat dat percentage 
afhangt van de mate waarin je de coronapas inzet.’ 
Als daar dan ook inzet bij is waarvoor nog geen wettelijke toestemming is verleend dan klinkt dat niet 
zo geloofwaardig. 
 

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-kamer-van-klok/een-wetenschapper-op-vws-blijkt-geen-garantie-voor/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-kamer-van-klok/een-wetenschapper-op-vws-blijkt-geen-garantie-voor/
https://antonmussertprijs.nl/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-kuipers-overdrijft-huidig-nut-van-inzet-coronatoegangsbewijs~be542876/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-kuipers-overdrijft-huidig-nut-van-inzet-coronatoegangsbewijs~be542876/
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Een ander ongelukkig moment voor Kuipers was de grafiek met de “groene mannetjes” 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/26/mooi-die-grafiek-van-kuipers-maar-hij-klopte-niet-
helemaal-a4083399 
De bedoeling was om duidelijk te maken dat de kans om in het ziekenhuis terecht te komen veel 
kleiner was dan wanneer je niet of alleen de basis vaccinatie had gehad. 
De ziekenhuisopnames zijn van 1 december tot half januari genomen, terwijl het aantal personen dat 
is geboosterd/basis gevaccineerd /helemaal niet,  per half januari is afgebeeld.  
Dit geeft natuurlijk een scheef beeld, Hieronder het plaatje van Kuipers, links, met rechts de 
verdeling als je de opnamecijfers neemt van 1 -13 januari.  
 

 
 
Als we weer een paar weken verder zijn zal het aantal “groene mannetjes” nog verder toenemen. 
 
Wat ik in de pers niet heb gezien, en wat in principe de andere kant op zal werken, is dat de booster 
niet gelijkmatig is verdeeld over de leeftijden. 
De ouderen hebben massaal de booster genomen, de jongeren massaal niet. Omdat de ouderen een 
veel grotere kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen, kan de booster er op die manier 
slechter uit de bus komen dan in werkelijkheid het geval is.  
Zolang de booster zo ongelijkmatig over de leeftijden is verdeeld, is een globale vergelijking zinloos.  
Zou wat moois zijn als je bij een onderzoek naar het nut van de griepvaccinatie, het percentage 
mensen dat die vaccinatie heeft gehad afzet tegen de ziekenhuisbezetting. Zonder leeftijdscorrectie 
zou het wel eens kunnen zijn dat je met vaccinatie een grotere kans hebt in het ziekenhuis te komen. 
 
De administratie van de prikken heeft zo zijn problemen gehad. Peter Wittop Koning heeft een idee 
hoe dat beter zou kunnen. Hierbij wat Peter mijn stuurde 
Onbegrijpelijk dat de GGD in het vaccinatieprogramma niet gebruik gemaakt heeft van de bestaande 
infrastructuur via het Landelijk Schakel Punt. Nederland heeft daarmee al een tiental jaren een veilige 
en stabiele infrastructuur waarop alle huisartsen, apotheken en vrijwel alle ziekenhuizen zijn 
aangesloten. Het aansluiten van de GGD sleept al vele jaren. 
Met het LSP heeft Nederland, na Litouwen binnen Europa de beste digitale infrastructuur in de zorg. 
Daarnaast beiden de hieraan gekoppelde applicaties mogelijkheden om patiëntgroepen te selecteren. 
Zie als voorbeeld de uitnodigingen voor de griepprik. 
Ik denk dat het weer zo gegaan is dat eigenwijze medici, niet gehinderd door kennis van zaken deze 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/26/mooi-die-grafiek-van-kuipers-maar-hij-klopte-niet-helemaal-a4083399
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/26/mooi-die-grafiek-van-kuipers-maar-hij-klopte-niet-helemaal-a4083399
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mogelijkheid hebben afgewezen. Dat heeft tot onnodige vertraging geleid en tot onvoldoende 
beveiligde gegevens. Zou eens goed naar moeten worden gekeken. 
 
Van Niek 2 artikelen beide over long covid. Allereerst uit de NY Times, dat een onderzoek uit Cell 
behandelt. Hierin worden 4 factoren voor long covid benoemd 
https://www.nytimes.com/2022/01/25/health/long-covid-risk-
factors.html?referringSource=articleShare 
One of the four factors researchers identified is the level of coronavirus RNA in the blood early in the 
infection, an indicator of viral load. Another is the presence of certain autoantibodies — antibodies 
that mistakenly attack tissues in the body as they do in conditions like lupus and rheumatoid arthritis. 
A third factor is the reactivation of Epstein-Barr virus, a virus that infects most people, often when 
they are young, and then usually becomes dormant. 
De laatste factor is diabetes. 
De aanwezigheid of juist afwezigheid van bepaalde antilichamen is het onderwerp van een studie dat 
is genoemd in The Guardian 
https://www.theguardian.com/society/2022/jan/25/doctors-find-antibody-signature-long-covid 
Vooralsnog ziet het er voor een long covid therapie nog niet goed uit maar het begint met begrijpen 
wat long covid is, en daar lijkt nu toch een begin mee gemaakt.  
 
Ook van Niek een verhaal over de nieuwe omikron variant, de BA.2 De NY Times noemt dit de 
“stealth” variant, de “stiekeme” of onzichtbare variant. 
https://www.nytimes.com/2022/01/30/health/stealth-omicron-
variant.html?referringSource=articleShare 
Dan denk je dat deze variant niet met PCR of sneltest te vinden is, maar dat is dus niet zo. Hij is juist 
beter te vinden met PCR dan de omikron: bij de omikron geeft de PCR op 2 plaatsen een signaal, bij 
BA.2 is dat op alle 3. Maar omdat dat ook bij bijvoorbeeld de delta het geval is, kan deze in eerste 
instantie als de delta worden aangezien.  
Niet gek dat Denemarken weer voorop loopt, daar wordt het meest uitgebreid het RNA van het virus 
bepaald. 
Algemene conclusie is nog steeds dat deze variant misschien nog iets besmettelijker is maar verder 
qua eigenschappen overeenkomt met de “oude” BA.1 omikron. 
 
 
 
 
  

https://www.nytimes.com/2022/01/25/health/long-covid-risk-factors.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/01/25/health/long-covid-risk-factors.html?referringSource=articleShare
https://www.theguardian.com/society/2022/jan/25/doctors-find-antibody-signature-long-covid
https://www.nytimes.com/2022/01/30/health/stealth-omicron-variant.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/01/30/health/stealth-omicron-variant.html?referringSource=articleShare
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Corona journaal 1 – 7 februari 2022 
 
Een alarmerende NRC blog, maandag, zo lijkt het 

 
 
Na 2 jaar heeft in elk geval de NRC-redacteur die dit bericht heeft opgesteld nog niet door dat die 
149 patiënten méér echt niet van zondag is gekomen. De reden is dat op maandag de administratie is 
bijgewerkt.  Op het corona dashboard is de uitsplitsing van opnames per dag te zien. Hieronder is te 
zien dat voor zondag 6 februari op dit moment ca 30 nieuwe opnames zijn geregistreerd. Dat gaat 
natuurlijk nog flink omhoog. 

 
Op de wat langere termijn is er wel een toename te zien (de blauwe lijn) de maar erg schokkend is 
die nog niet, zeker niet als we naar de enorme stijging van het aantal besmettingen kijken (waarvan 
nog 190.000 niet zijn geregistreerd). 
 
De Gezondheidsraad heeft er 3 weken langer over gedaan dan de minister had gevraagd maar hier is 
dan toch het advies over een booster voor 12-18 jarigen 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/02/04/boostervaccinatie-van-
adolescenten-tegen-covid-19 
Het advies om niet de booster te geven behalve voor kinderen met een immuun probleem komt niet 
onverwacht. Het argument het virus niet door te geven aan de kwetsbare groep inclusief de ouderen 
is vervallen. Nu een booster prik geven aan de groep 12 tot 18 jaar – om die reden – zou dweilen met 
de kraan open zijn. 
Daarbij komt dat het doormaken van de omikrongolf onvermijdelijk lijkt. Uit oogpunt van 
gezondheidsbescherming ligt het gunstigste moment voor de piek in de periode dat ouderen optimaal 
beschermd zijn, dus binnen drie maanden na boostervaccinatie van deze groep. De commissie is van 
mening dat boostervaccinatie niet als primair doel zou moeten hebben het reproductiegetal omlaag 
te brengen, in een fase van de pandemie waarbij een groot aantal maatregelen is versoepeld of 
afgeschaald. 
 
 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/02/04/boostervaccinatie-van-adolescenten-tegen-covid-19
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/02/04/boostervaccinatie-van-adolescenten-tegen-covid-19
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Lees ik dat nu goed? 
 Uit oogpunt van gezondheidsbescherming ligt het gunstigste moment voor de piek in de periode dat 
ouderen optimaal beschermd zijn, dus binnen drie maanden na boostervaccinatie van deze groep. 
Zelf heb ik Tanya gezegd dat als je toch een infectie moet oplopen, dat dan nu het beste moment is, 
een milde variant, met de antilichamen na de booster op volle sterkte. Kennelijk denkt de 
Gezondheidsraad daar ook over. Op naar het carnaval dus? 
 
Ik dacht dat het werkwoord “boosteren” is, maar dat moet “boosten” zijn 
De commissie realiseert zich dat boosten van adolescenten hen de mogelijkheid kan geven om te 
reizen naar landen die een boostervaccinatie verplicht stellen. De afweging of ook voor de groep die 
om deze reden een boostervaccinatie zou willen maatwerk mogelijk moet zijn, valt buiten het 
mandaat van de Gezondheidsraad 
Lijkt me een redelijk standpunt. Weer een argument waarom het beter zou zijn in Europees verband  
afspraken te maken. 
 
Van Niek een artikel waarin Spiegelhalter bekent dat hij te optimistisch is geweest bij deze pandemie. 
Wel verrassend, mij lijkt dat anderen eerder deze bekentenis zouden moeten doen 
https://www.theguardian.com/science/2022/feb/06/i-didnt-take-covid-seriously-admits-leading-
statistician-david-spiegelhalter 
“I think it’s very important that we have to acknowledge that we can never take an objective view 
about evidence. We always bring our, I think, personalities into it, and mine is unfortunately very 
optimistic and that’s why I’m very glad I’m not a government adviser. I don’t think I’d be very good at 
it because I do tend to hope for the best and sort of expect the best as well.” 
 
Hij blijft toch positieve kanten zien  
But Spiegelhalter adds that his analysis has also shown that the pandemic has been a net lifesaver for 
younger people. “If you look at people between 15 and 30 in 2020, 300 fewer died than would 
normally have died, and that includes the 100 that died from Covid, sadly. 
“So that’s 300 fewer families mourning the death of a young person because young people were 
essentially locked up. They couldn’t go out driving fast, they couldn’t go out and get drunk, and they 
couldn’t get into fights and whatever, and so all these lives were saved. 
“I’m not saying this is a good thing because, on the flip side of that, you have a big increase in mental 
health problems and so on.” 
 
Remdesivir leek afgeschreven als effectief middel tegen corona. Maar nu stuurt Peter Toll me een 
studie waarin remdesivir heel positief uitkomt. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35084022/ 
De patiënten bestonden uit personen opgenomen in het ziekenhuis, met zuurstof behandeld. Ik ben 
benieuwd of dit invloed gaat hebben op de richtlijnen van bijvoorbeeld de SWAB (Stichting 
Werkgroep Antibiotica Beleid) 
https://swab.nl/nl/covid-19 - to_21 
 
Nu het met corona allemaal langer duurt dan gehoopt is er ook interesse hoe dat met de Spaanse 
griep is verlopen, in elk geval geldt dat voor dit artikel in de Washington Post 
https://www.washingtonpost.com/history/2022/02/06/1918-flu-fourth-wave/ 
Niet heel bijzonder, veel over 1918. Wel met een verwijzing naar een artikel over New York, met een 
grafiek waarop is te zien dat begin 1920 nog een flinke oversterfte was 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4082668/ 
Ook heel duidelijk komt uit dit artikel over New York naar voren hoe de leeftijdsverdeling was, 
omgekeerd aan de corona. De sterfte onder jongeren was veel hoger dan bij de ouderen. 
 

https://www.theguardian.com/science/2022/feb/06/i-didnt-take-covid-seriously-admits-leading-statistician-david-spiegelhalter
https://www.theguardian.com/science/2022/feb/06/i-didnt-take-covid-seriously-admits-leading-statistician-david-spiegelhalter
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35084022/
https://swab.nl/nl/covid-19#to_21
https://www.washingtonpost.com/history/2022/02/06/1918-flu-fourth-wave/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4082668/
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Hoe dan ook, er komt een keer een eind aan de permanente crisis-sfeer die deze pandemie heeft 
opgeleverd. Het lijkt erop met de komst van de omikron. Tijd om werk te maken van preventie 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/24/een-boswandeling-op-recept-a4082834 
Bijna twee jaar lang mocht McDonald’s vrijwel de hele tijd openblijven terwijl sportclubs geregeld 
dicht moesten. Slijterijen open, yogacentra gesloten. Coffeeshops bleven toegankelijk, zwembaden 
niet. 
Voor wie een BMI heeft van boven de 30, of 25 maar dan wel met een extra risico factor komt in 
aanmerking voor een door de ziektekosten verzekering gedekte GLI (Gecombineerde Leefstijl 
Interventie). Maar veel haalt dit nog niet uit 
Afgelopen jaar publiceerde maag-darmchirurg en onderzoeker Maurits de Brauw een samenvatting 
van het wetenschappelijke onderzoek naar de zogeheten gecombineerde leefstijlinterventie in 
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Bewijs voor de effectiviteit van leefstijlverandering is 
nogal matig, concludeert hij. Voor mensen die willen afvallen blijft gewichtsverlies beperkt tot zo’n 5 
procent op korte termijn en het lukt veruit de meesten niet om op dat lagere gewicht te blijven. 
Daarbij speelt niet alleen gedrag een rol maar ook hormoonhuishouding en psychische gezondheid. 
 
Interessant is het stuk dat gaat over zingeving een domein waar wetenschap en pseudowetenschap 
soms met elkaar vermengd raken zoals hieronder staat. 
En de psychologische component van gezondheid raakt vaak ondergesneeuwd. Hoe vaak denk je als 
je ziek bent bijvoorbeeld aan dingen als zingeving of de natuur als geneesmiddel? Femme Zijlstra: 
„Zelfs in de leefstijlgeneeskunde is nog maar weinig aandacht voor het geestelijke domein, 
bijvoorbeeld voor vragen over zingeving en spiritualiteit.” Terwijl er toch geen gebrek is aan 
wetenschappelijk onderzoek over de helende werking van rust, meditatie, zingeving. Het helpt allicht 
niet mee dat deze studies nogal gretig worden uitgevent in zelfhulpboeken waar wetenschap en 
pseudowetenschap soms met elkaar vermengd raken. 
Maar het bewijs is ondanks de zweem van zelfhulp behoorlijk stevig. In zogeheten blue zones, de 
plekken op de wereld waar mensen het oudst worden zoals op Griekse eilanden en in Japan, blijkt die 
zingeving bijvoorbeeld keer op keer een belangrijke factor. Behalve over de gezonde diëten daar zijn 
er ook boeken volgeschreven hoe centraal het op die plekken voor mensen staat om een ikigai te 
hebben: een reden om uit bed te komen, een gevoel van betekenis te ervaren samen met een hechte 
gemeenschap. Maar hoe vaak ging het tijdens de persconferenties de laatste tijd over zingeving. 

Vaak lijkt het of je moet kiezen tussen 2 richtingen. Ik moet dan altijd denken aan de leuze van de 
NSB, “Mussert of Moskou” 
In de gepolariseerde discussie tussen artsen en beleidsmakers tijdens de pandemie lijkt het daarnaast 
vaak alsof mensen moeten kiezen tussen leefstijlverandering óf acute medische oplossingen zoals 
prikken en pillen. Zou het niet én-én kunnen? Dat een arts als je last hebt van je maag behalve 
omeprazol ook een boswandeling voorschrijft. Maar vooralsnog dringen ideeën uit de ene tak van de 
geneeskunde maar moeizaam door tot de andere. Hoe vaak schrijft een arts nou een boswandeling 
voor? 
 
  

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/24/een-boswandeling-op-recept-a4082834
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399916305426#:~:text=In%20Japanese%20culture%2C%20having%20a,indicator%20of%20subjective%20well%2Dbeing.&text=In%20the%20most%20authoritative%20dictionary,being%20alive%E2%80%9D%20%5B5%5D.
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Corona journaal 8 – 17 februari 2022 
 
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), het eerste deel tot september 2020 levert 
gemengde reacties op. Je kunt je richten op alles wat niet goed is gegaan 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/16/coronarapport-toont-onmachtige-en-onwillige-overheid-
a4090357 
Dit is de sub-kop van het artikel 
 

 
 
In een eerste reactie ziet de Volkskrant minder negatief 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-politieke-schuldvraag-over-de-corona-aanpak-
komt-later-pas-maar-nu-al-moet-minister-de-jonge-het-ontgelden~b50a0696/ 
Toch oordeelt de OVV over het algemeen genomen mild over de aanpak in die eerste maanden: er 
waren grote onzekerheden en iedereen heeft naar beste vermogen hard gewerkt. 
 
Dit redelijk gunstige oordeel kon de Volkskrant baseren op bijvoorbeeld dit stuk op pag 135 
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/16666/aanpak-coronacrisis-–-deel-1-tot-september-2020 

 
 
Veel media-aandacht is uitgegaan naar de situatie in de verpleeghuizen, zoals in het NOS journaal 
van woensdag en in dit artikel van de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ovv-overheid-had-onvoldoende-aandacht-voor-
verpleeghuizen-in-eerste-coronagolf-met-dramatische-gevolgen~b00d97f9/ 
De Onderzoeksraad beschrijft hoe de overheid door die focus op de ziekenhuizen te weinig aandacht 
had voor de bescherming van de verpleeghuismedewerkers. Die moesten werken zonder 
beschermingsmiddelen en konden zich aanvankelijk nauwelijks laten testen. Erger nog: als de 
continuïteit van de zorg in gevaar dreigde te komen, moesten ze doorwerken met lichte klachten. Van 
deze veronachtzaming zijn de bewoners van de verpleeghuizen het slachtoffer geworden. 
 
Het doorwerken met (weliswaar milde) klachten heb ik zelf als de belangrijkste misser gezien, dat 
had met improvisatie (er waren veel mensen vanuit de horeca zonder werk) anders gemoeten, lijkt 
me. Dat de “long care” sector als zodanig in het begin niet goed uit de verf kwam, daar gaat het 
rapport wel op in 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/16/coronarapport-toont-onmachtige-en-onwillige-overheid-a4090357
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/16/coronarapport-toont-onmachtige-en-onwillige-overheid-a4090357
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-politieke-schuldvraag-over-de-corona-aanpak-komt-later-pas-maar-nu-al-moet-minister-de-jonge-het-ontgelden~b50a0696/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-politieke-schuldvraag-over-de-corona-aanpak-komt-later-pas-maar-nu-al-moet-minister-de-jonge-het-ontgelden~b50a0696/
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/16666/aanpak-coronacrisis-–-deel-1-tot-september-2020
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ovv-overheid-had-onvoldoende-aandacht-voor-verpleeghuizen-in-eerste-coronagolf-met-dramatische-gevolgen~b00d97f9/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ovv-overheid-had-onvoldoende-aandacht-voor-verpleeghuizen-in-eerste-coronagolf-met-dramatische-gevolgen~b00d97f9/
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Op de radio heeft Kluytmans een uitgebreid interview gegeven, hij kent wel de conclusies van het 
rapport maar heeft het nog niet in detail gelezen 
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/sven-op-1/d6cd8a75-3d42-4fc2-8af5-17ce626932ef/2022-
02-16-omter-kluytmans-eens-met-dijsselbloem-omt-veel-te-veel-invloed-gehad 
Kluytmans heeft een boek geschreven, ik heb het nog niet besteld 

 
De interviewer (Kockelmans) vraagt toch of Kluytmans zich kan 
vinden in de conclusies, met name de (te overheersende) rol van het 
OMT. Daar kan Kluytmans zich wel in vinden. 
Dat het binnen het OMT niet altijd koek en ei was dat is wel bekend, 
Kluytmans heeft een aantal keren op het punt gestaan het OMT te 
verlaten. De rol van van Dissel, die overigens wettelijk verankerd is 
vindt hij te overheersend.  
Wat “dubbel” is Kluytmans wanneer hij aangeeft dat het OMT 
adviseert en de regering beslist. Wanneer Rutte aangeeft dat de 
adviezen van het OMT leidend zijn is Kluytmans het daar niet mee 
eens. Wanneer later de regering afwijkt, tot een soepeler aanpak 
besluit, is dat ook niet goed. 
 
Wat betreft de verpleeghuizen, daar heeft Kluytmans meer moeite 

mee. De kiem van de problemen ligt in de jaren hiervoor. Wanneer Kluytmans het rapport 
doorneemt zal hij zien dat daar aandacht aan is besteed. De aandacht voor hygiëne en infectie 
preventie (HIP) is de laatste jaren bij veel verpleeghuizen in het gedrang gekomen 
 

 
 
Ook over sluiting van de verpleeghuizen voor bezoek is het rapport redelijk genuanceerd. De sluiting 
was op verzoek van de sector zelf. Iedereen is er wel van overtuigd dat sluiting niet meer mag 

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/sven-op-1/d6cd8a75-3d42-4fc2-8af5-17ce626932ef/2022-02-16-omter-kluytmans-eens-met-dijsselbloem-omt-veel-te-veel-invloed-gehad
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/sven-op-1/d6cd8a75-3d42-4fc2-8af5-17ce626932ef/2022-02-16-omter-kluytmans-eens-met-dijsselbloem-omt-veel-te-veel-invloed-gehad
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voorkomen, maar dan wel met de randvoorwaarde dat er voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen en testmogelijkheden zijn: 
 

 
Dat bewoners met dementie het juist goed deden bij de sluiting wordt ook vermeld 
 

 
 
Ik herinner mij dat Bert Keizer in het begin ruiterlijk heeft toegegeven dat hij de situatie in de 
verpleeghuizen had onderschat, dit interview is van begin april 
https://www.vpro.nl/argos/media/kijk/kort/medialogica-kort/2020/aflevering-7.html 
Ik had dit genoemd in mijn journaal van 27 april 2020, tegen die tijd keek hij er anders tegenaan. De 
link die ik toen gaf werkt niet meer maar deze wel 
https://pointer.kro-ncrv.nl/specialist-ouderengeneeskunde-het-kabinet-is-vergeten-de-ouderen-te-
beschermen-tegen-corona-ik-word 
 
Van Peter Toll krijg ik een mail 
Nu is het einde wel in zicht. 
Ook de uitspraak van de CEO van Moderna wijst hierop. Zie onderstaande link. 
https://www.cnbc.com/2022/02/16/moderna-ceo-says-its-reasonable-to-think-pandemic-may-be-in-
its-final-stages.html 
De CEO van Moderna schat de kans dat er nu minder virulente stammen komen op 80%, en 20% dat 
het juist weer virulenter wordt.  
Moderna wil naar Azië, waaronder Hong Kong. 
Hier een bericht waarom Hong Kong een goede afnemer zou kunnen zijn voor Moderna 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60339746 
De ziekenhuizen zijn “overcrowded”.  
 
De vaccinatiegraad per gemeente was wel bekend maar het kan nu ook per wijk worden bekeken 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bekijk-hoe-de-vaccinatiegraad-in-uw-wijk-
is~b219a7a2/ 
De Zuiderzeewijk in Lelystad is met 58% de laagste, ik denk ook het laagst in gemiddeld inkomen. 
In Den Haag is er één “oranje wijk” (vaccinatie onder 40%), Zorgvliet, één van de duurste wijken (veel 
ambassades). Zal wel wat anders aan de hand zijn. 
 

 
 

https://www.vpro.nl/argos/media/kijk/kort/medialogica-kort/2020/aflevering-7.html
https://pointer.kro-ncrv.nl/specialist-ouderengeneeskunde-het-kabinet-is-vergeten-de-ouderen-te-beschermen-tegen-corona-ik-word
https://pointer.kro-ncrv.nl/specialist-ouderengeneeskunde-het-kabinet-is-vergeten-de-ouderen-te-beschermen-tegen-corona-ik-word
https://www.cnbc.com/2022/02/16/moderna-ceo-says-its-reasonable-to-think-pandemic-may-be-in-its-final-stages.html
https://www.cnbc.com/2022/02/16/moderna-ceo-says-its-reasonable-to-think-pandemic-may-be-in-its-final-stages.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60339746
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bekijk-hoe-de-vaccinatiegraad-in-uw-wijk-is~b219a7a2/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bekijk-hoe-de-vaccinatiegraad-in-uw-wijk-is~b219a7a2/
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